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ال�ســــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
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الفهـــــــر�س

االفتتاحية

بين الفقه والمذهب وحقيقة الإ�شكال الموهوم

مدير التحرير

المقـاالت

اإنتاج ما �شنفه الم�شلمون في مجادلة اأهل الكتاب

من اليهود والن�شارى عبر القرون الأربعة ع�شر

�أ. خالد بن علي مفال�س

العودة اإلى التراث �شرورة ح�شارية

د. م�صطفى محمد طه

ملحوظات على ديوان حجة الإ�شالم الإمام

اأبي حامد الغزالي ) ت505هـ (

د. عبد �لر�زق حويزي

يائية ال�شيخ �شيد محمد بن ال�شيخ �شيدي الإحيائية

)جــهــود للك�شف عــن اإحــيــاء الأ�ــشــيــل ونــظــرة فــي بناء 

الق�شيد(

بقلم: د. محمذن بن �أحمد بن �لمحبوبي

م�شامينها  فــي  درا�ــشــة  المفقودة:  ْيِن  ْبِتيَّ ال�شَّ تــواريــخ 

واإ�شكالتها

د. عبد �ل�صالم �لجعماطي

درا�صة الن�صو�ص

تحقيق المخطوطات العربية الإفريقية

قراءة في »معراج ال�شعود« و»اإخبار الأحبار« 

د. �أحمد �ل�صعيدي

تحقيق الن�صو�ص

مخطوط »الأحاديث المعلالت« لعلي بن المديني

در��صة وتحقيق : د. محمد �ل�صيد محمد �إ�صماعيل

َبْه والَفْرُق َبْيَن َماا�ْشَتَبْه ِعْرُق ال�شَّ

الُح�َشيني  الــَقــاِدر  َعبِد  يــن  الــدِّ محيي  الإ�ــشــالِم  ِل�َشيِخ 

ريِف ي اإِماِم الَمقاِم ال�شَّ اِفعي الَمكِّ بِرّي ال�شَّ الطَّ

)المولود �شنة 679 - والمتوفى �شنة 2301هـ(

تحقيق : د.  عدنان عبد �لرحمن �لدوري
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الفقهية هي جملة  المذاهب  اأن  وال يزالون حديثا يظنون  النا�س قديماً  لقد كان كثير من 

راجع  هو  فيما  اآخ��ر  فقيه  ق��ول  عن  فقيه  ق��ول  فيها  يختلف  التي  التف�صيلية  الفقهية  الفروع 

اأو  المالكي  المذهب  اأو  الحنفي  المذهب  تقول  عندما  اأنك  اأي  االجتهاد,  بطريق  لال�صتنباط 

المذهب ال�صافعي اأو المذهب الحنبلي, فاإنك تق�صد تلك الثروة الفقهية ال�صخمة التي اأورثها 

كل مذهب اأتباعه بم�صهورها و�صعيفها وراجحها ومرجوحها, وبهذا الفهم اأوجد النا�س عالقة 

فما هو  اإذن  اإليه,  ذهبوا  الذي  قائم على معنًى غير  االأم��ر  لكن  والمذهب,  الفقه  بين  ع�صوية 

المذهب؟

ولالإجابة على هذا ال�صوؤال نقول: اإن الفقه �صيء والمذهب �صيء اآخر؛ الأن الفقه معنى اأعم 

من المذهب فكل المذاهب قائمة على الفقه, ولكن لي�س كل فقه يقت�صي مذهباً.

التي   ) الكبرى  الفقهية  البيئات   ( اأو  الكبرى  االإ�صالمية  االأم�صار  في  الفقه  ت�صل�صل  الأن 

اإلى  ر�صول اهلل � فيها, وم�صى ذلك م�صتر�صاًل منهم ر�صي اهلل عنهم  بتفرق �صحابة  تكونت 

فقهاء التابعين, كان هو العامل في تكوين المذاهب, ولم يكن ذلك الفقه المت�صل�صل من فقهاء 

في  اإال  يح�صل  لم  المذاهب  ا�صتقرار  الأن  بعينها؛  المذاهب  هو  التابعين  فقهاء  اإلى  ال�صحابة 

طبقة تابعي التابعين اأي في اأوائل القرن الثاني .

اإذن فالمق�صود بالمذاهب هي االأ�صول التي ترجع اإلى الطرائق واالأ�صاليب التي ت�صتخرج بها 

االأحكام من اأدلتها التف�صيلية, فمذهب كل اإمام نعني به االأ�صول التي يعتمدها ذلك االإمام في 

اجتهاده في ا�صتنباط االأحكام, فعندما تقول: مذهب االإمام مالك؛ فاإنك تعني بذلك االأ�صول 

التي اعتمدها االإمام مالك في اجتهاده في ا�صتنباط االأحكام التي تن�صب اإلى مذهبه, اأو االأحكام 

في  االأ�صول  نف�س  ا�صتخدموا  الذين  المذهب  علماء  من  غيرهم  اأو  تالميذه  ا�صتنبطها  التي 

اجتهادهم. 

بين الفقه والمذهب

وحقيقة الإ�شكال الموهوم
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فال�صحابة ر�صي اهلل عنهم كانوا يجتهدون, وي�صتنبطون االأحكام, وكانت لهم اأ�صاليب متعددة 

في الو�صول اإلى ا�صتخراج االأحكام التف�صيلية من اأدلتها االإجمالية لكنهم لم يكونوا يبيَّنوا ذلك, 

وال يف�صحون عنه, وعلى ذلك م�صى االأمر في التابعين.

من  الفقه  فيها  ت�صل�صل  التي  الكبرى  الفقهية  البيئات  نف�س  ف��ي  الفقهاء  كبار  ج��اء  فلما 

اإليهم في القرن الثاني بداأوا يبحثون عن االأدلة  اإلى عهد التابعين حتى و�صل  عهد ال�صحابة 

االأحكام  ا�صتخراج  اإلى  للو�صول  يتخذونها  كانوا  التي  والطرائق  واالأ�صاليب  المناهج  وي�صفون 

التف�صيلية من اأدلتها االإجمالية .

اأئمة  ه��وؤالء  عدَّ  وبذلك   ( عا�صور:  ابن  الفا�صل  العالمة  يقول  المعنى  هذا  على  وتاأ�صي�صا 

ا�صتقرار  واعتبرنا  للمذاهب,  اأ�صا�صاً  الفروع  في  ال  االأ���ص��ول  في  مقاالتهم  واعتبرنا  مذاهب, 

المذاهب حا�صاًل باأولئك االأعالم الذين ن�صبت المذاهب اإلى اأ�صمائهم من اأبي حنيفة واالأوزاعي 

والليث بن م�صعد ومالك بن اأن�س وال�صافعي, واأحمد ر�صي اهلل عنهم, اإذا كان لجنب هوؤالء فقهاء 

بن  و�صفيان  الثوري,  �صفيان  ال�صفيانين,  اأمثال  من  ه��وؤالء  منزلة  عن  منزلتهم  تقل  ال  اآخ��رون 

عيينة وابن اأبي ليلى وعبد اهلل بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغير هوؤالء, فاإن هوؤالء 

لم يخو�صوا في االأ�صول, ولم يبحثوا في م�صالك اال�صتنباط ولم يبيِّنوا الطرق التي ي�صلكونها 

ال�صتخراج االأحكام من اأدلتها, ولم يبحثوا في حجية دليل دون حجية دليل اآخر, فلذلك نعتبرهم 

م�صتركين مع اأئمة المذاهب في و�صف الفقه ولي�صوا م�صتركين معهم في و�صف المذهبية, فهم 

يعتبرون من كبار فقهاء االأم�صار, ولكنهم ال يعتبرون من ذوي المذاهب.

طرائق  في  وتكلموا  االأ�صول  هي  التي  االأدل��ة  في  تكلموا  الذين  هم  المذاهب  اأ�صحاب  الأن 

اأو عدم حجية  دليل  في حجية  االآخر  على  منهم  الواحد  ورد  اال�صتنباط,  وم�صالك  اال�صتدالل 

دليل اآخر, وفي ا�صتقامة م�صلك من م�صالك اال�صتدالل وعدم ا�صتقامة غيره(. 

هذا ما اأردنا بيانه واهلل اأعلى واأعلم بال�صواب

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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اآفاق الثقافة والتراث �

�أما بعد: 

 � النبي  ببعثة  الحق  �شم�س  �شطعت  فعندما 

ظهر الإ�شالم وانت�شرت دعوته في اأرجاء المعمورة، 

الديانات،  من  بكثير  عامرة  كانت  يومها  والأر���س 

والن�شرانية،  باليهودية  يدينون  ممن  وبالخ�شو�س 

كل ذلك كان باعثًا على ن�شاأة الجدل بين الم�شلمين 

واأتباع تلك الديانات، الأمر الذي حتم على من اآثر 

للدين  رف�شه  يبرر  اأن  عقيدته  على  البقاء  منهم 

الجديد خا�شة و قد قبل خيار الجزية. فالذين ف�شلوا 

م�ش�طرين  اأنف�شهم  وج��دوا  عقيدتهم  على  البقاء 

فيه،  الدخول  وعدم  الإ�شالم  من  موقفهم  ليبرروا 

ويت�شح  الإ�شالم،  نقد  تبريرهم م�شتمال على  وكان 

ال��ك��ت��اب��ات الع��ت��را���ش��ي��ة لبع�س  ذل���ك م��ن خ���الل 

الموجهة  وعقائدهم  لدينهم  واحتجاجًا  علمائهم، 

�شد الإ�شالم ونبيه � في تلك الفترة.

الإ���ش��الم��ي��ة بمختلف  الأم����ة  ع��ل��م��اء  ب���ذل  وق���د 

في  ج��ب��ارة  ج��ه��وًدا  وتخ�ش�شاتهم  ات��ج��اه��ات��ه��م 

الت�شدي لهذه الكتابات، فعقدوا لهذا الغر�س كتبًا 

مفردة اأو ف�شوًل مطولة من م�شنفاتهم.

فقد حظيت المكتبة الإ�شالمية والغربية على حد 

�شواء بكثير من هذا التراث الذي تراخى الباحثون 

وتحقيق  ب�شاأنه،  والح��ت��ف��اء  بدر�شه،  العناية  ف��ي 

مخطوطاته، فحاجتنا اإليه اأ�شبحت ملحة اأكثر من 

في  يتمثل  كبير  مجهود  اإلى  يحتاج  وهذا  قبل،  ذي 

ما  جميع  على  ي�شتمل  )بيبليوغرافي(،  دليل  و�شع 

�شنف في حقل الجدل الديني اأو بما ي�شمى بمقارنة 

الأديان، والدللة على ن�شخه واأماكنها.

جمعه  تي�شر  ما  لجمع  الفكرة  ج��اءت  هنا  من 

اليهود  على  ال��رد  في  الم�شلمون  العلماء  كتبه  مما 

اأقرب  لتكون  ع�شر  الأربعة  القرون  عبر  والن�شارى 

للباحثين والمتخ�ش�شين في هذا المجال. 

اإنتاج ما �سنفه الم�سلمون في مجادلة 

اأهل الكتاب

من اليهود والن�سارى عبر القرون

الأربعة ع�سر

�أ. خالد بن علي مفال�س

�ش�َ�ال - المغرب

�لحمد هلل و �ل�صالة و �ل�صالم على �أ�صرف �لأنبياء و �لمر�صلين �صيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعين، ومن تبعهم �أجمعين.  



�إنتاج ما 

�صنفه 

�لم�سلمون 

في مجادلة 

�أهل �لكتاب

من �ليهود 

و�لن�سارى 

عبر �لقرون

�الأربعة 

ع�سر

� اآفاق الثقافة والتراث

هذا، واأ�شاأل اهلل التوفيق، والإخال�س في العمل، 

والحمد هلل رب العالمين.  

�أوال: �لردود �لمفردة  على �ليهود. 

�شيخ  الأ�شم  بكر  لأبي   ،
)1(

�ليهود على  �ل��رد   -1

المعتزلة )ت: 201ه(. )الفهر�شت للنديم: 214(.

بن  ب�شر  �شهل  لأب��ي   ،
)2(

�ل���ي���ه���ود ع��ل��ى  �ل���رد   -2

المعتمر الهاللي )ت: 210ه(. )الفهر�شت للنديم: 

185، هدية العارفين: 232/1(.

محمد  الهذيل  لأب��ي   ،
)3(

�ل��ي��ه��ود ع��ل��ى  �ل���رد   -3

مولى  العالف  الب�شري  اهلل  عبيد  بن  الهذيل  ابن 

عبد القي�س )ت: 226ه(. )الفهر�شت للنديم:204، 

الموؤلفين:  معجم   ،174/11 النبالء:  اأع��الم  �شير 

 .)760/3

�لعدل  ف��ي  و�ل��م��ج��و���س  �لأح��ب��ار  �ل���رد على   -4

، لأبي مو�شى عي�شى بن �شبيح المردار 
)4(

و�لتجويز

للنديم:  )ال��ف��ه��ر���ش��ت  226ه(.  )ت:  المعتزلي 

 .)207

بن  عمرو  عثمان  لأب��ي  �ل��ي��ه��ود،  على  �ل��رد   -5

للنديم:  )الفهر�شت  255ه(.  )ت:  �لجاحظ  بحر 

النبالء:  اأعالم  �شير   ،2119 الأدب��اء:  معجم   ،211

.)530/11

بن  محمد  عي�شى  لأبي   ،
)5(

�ليهود على  �ل��رد   -�

هارون بن محمد الوراق )ت: 297ه(. 

)الفهر�شت للنديم:216(.

، لأبي �شهل اإ�شماعيل بن 
)�(

�- �لرد على �ليهود

)ت:311ه(.  ال�شيعي  البغدادي  نوبخت  بن  علي 

المكنون:  اإي�شاح   ،329/15 النبالء:  اأعالم  )�شير 

 .)298/2

، لبن قو�شين، 
)�(

8- مقالة في �لرد على �ليهود

�شنة  حوالي  واأ�شلم  يهوديًا  وكان  بالمو�شل  مقامه 

360ه. )عيون الأنباء: 333، اأدب الجدل: 131(.

بن  محمد  بكر  لأب��ي   ،
)8(

�ل��ي��ه��ود على  �ل���رد   -9

380ه(.  )ت:  الب�شري  الحنفي  ال��رح��م��ن  عبد 

)تاج التراجم: 64، ك�شف الظنون: 839/1، معجم 

الموؤلفين: 391/3(.

�لخيابرة  �ل��ي��ه��ود  ع��ل��ى  �ل���رد  ف��ي  ر���ص��ال��ة   -10

و�إلز�مهم �لجزية، لأبي القا�شم الح�شين بن الوزير 

علي بن الح�شين المعروف بابن الوزير )ت: 418ه(. 

)اإعتاب الكتاب: 206(.

لأبي  �ل��ي��ه��ودي،  �لنغريلة  �ب��ن  على  �ل���رد   -11

)�شير  456ه(.  )ت:  الظاهري  ح��زم  ب��ن  محمد 

ابن  ر�شائل  196/18(. طبع �شمن  النبالء:  اأعالم 

حزم بتحقيق د. اإح�شان عبا�س.

�ل��ن��غ��ري��ل��ة  �ب����ن  �ل�����رد ع��ل��ى  12- ق�����ص��ي��دة ف���ي 

�ليهودي، لأبي اإ�شحاق اإبراهيم بن م�شعود بن �شعد 

التجيبي الألبيري )ت: 460ه(. طبعت �شمن ديوانه 

رقم  تحت  الإ�شكوريال،  مكتبة  في  مخطوطة  عن 

 ،322/4 133/2، نفح الطيب:  )404(. )المغرب: 

اأعمال الأعالم: 231، الأعالم للزركلي: 173(.

�إ���ص��ق��اط  ف���ي  �ل��خ��ي��اب��رة  �ل��ي��ه��ود  ع��ل��ى  رد   -13

�لجزية، لأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 

البغدادي )ت: 463ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 

والنهاية:  البداية   ،386/1 الأدب��اء:  معجم   ،35/4

28/16، الإعالن بالتوبيخ: 10، ال�شتق�شا: 8/1(. 

، لأب��ي 
)9(

14- �ل�����ص��ع��ود ف��ي �ل����رد ع��ل��ى �ل���ي���ه���ود

بن  �شليمان  ب��ن  خلف  ب��ن  الوليد  ب��ن  محمد  بكر 

)ت:520ه(.  الطرطو�شي  الأندل�شي  الفهري  اأيوب 

)الغنية: 63، �شير اأعالم النبالء: 494/19(.
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15- بذل �لمجهود في �إفحام �ليهود، للمهتدي 

ال�شمواأل بن يحيى المغربي )ت: 570ه(. طبع عدة 

مرات. )الوافي بالوفيات: 276/15، اأخبار العلماء 

الأع��الم   ،132/1 الظنون:  ك�شف   ،142 للقفطي: 

للزركلي: 3/140(.

في  وتخليدهم  �ل��ي��ه��ود  ذم  ف��ي  مجال�س   -1�

ع�شاكر  بن  الح�شن  بن  علي  القا�شم  لأب��ي  �ل��ن��ار، 

الأدباء:  )معجم  571ه(.  )ت:  الدم�شقي  الحافظ 

.)1701

�لإ�صر�ئيلي  �لفخار  �بن  ر�صالة  على  �لرد   -1�

685ه(.  )ت:  �ل��م��وح��دي  �لمن�صور  يعقوب  �إل���ى 

مخطوط بالخزانة الح�شنية، تحت رقم )12127(. 

الح�شنية:  بالخزانة  المخطوطة  الكتب  )ك�شاف 

.)193

فيل�صوف  على  �ل���رد  ف��ي  �لمن�صود  �ل���در   -18

الدين  مظفر  تغلب  ب��ن  علي  ب��ن  لأح��م��د  �ل��ي��ه��ود، 

 ،6 التراجم:  )ت��اج  694ه(.  )ت:  ال�شاعاتي  اب��ن 

 ،734/1 الظنون:  ك�شف  للزركلي:175/1،  الأعالم 

هدية العارفين: 100/1، المنهل ال�شافي: 421/1، 

معجم الموؤلفين: 199/1(.

19- م�صالك �لنظر في نبوة �صيد �لب�صر، ل�شعيد 

ن�شخة  منه  698ه(.  )ت:  الإ�شكندراني  ح�شن  ابن 

المتحدة  ال��ولي��ات  في  ييل  جامعة  بمكتبة  خطية 

 .)700( رق��م  تحت  مجموع،  �شمن  الأم��ري��ك��ي��ة، 

مكتبة  ال�����ش��رق��اوي،  اهلل  عبد  محمد  د.  ن�شرها 

الزهراء 1990م.

عالء  الح�شن  لأبي  �ل��ت��ور�ة،  على  �لأ�صئلة   -20

الدين علي بن محمد الباجي )ت: 714ه(. )الدرر 

الكامنة: 121/44، اأعيان الع�شر: 484/3، الأعالم 

ك�شف   ،2511 الموؤلفين:  معجم   ،334/4 للزركلي: 

الظنون: 839/1(. منه ن�شخة بدار الكتب الم�شرية، 

تحت رقم )1923(.

21- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الباجي  محمد  بن  علي  الدين  عالء  الح�شن  لأب��ي 

اأي�شًا. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 353/10، اأعيان 

الع�شر: 484/3(.

22- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الطوفي  ال��ق��وي  ع��ب��د  ب��ن  �شليمان  ال��دي��ن  لنجم 

)طبقات  716ه(.  )ت:  الحنبلي  ��ري  ��ر���شَ ال�����شَّ

ال�شافعية الكبرى: 359/10(.

23- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

لأبي العبا�س اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

الدم�شقي)ت: 728ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 

ل�شيرة  الجامع   ،246/1 الع�شر:  اأعيان   ،354/10

ابن تيمية: 479(.

ت���ق���دم به  �����ص����وؤ�ل  �ل�����رد ع��ل��ى  �أب����ي����ات ف���ي   -24

يهودي، لعالء الدين علي بن اإ�شماعيل بن القونوي 

)ت:729ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 365/10، 

اأعيان الع�شر: 293/3(.

25- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الع�شقالني )ت:  الكناني  ل�شافع بن علي بن عبا�س 

730ه(. )طبقات ال�شافعية الكبرى: 357/10(.

�2- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

الموؤمن  عبد  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  ل�شم�س 

)طبقات  749ه(.  )ت:  ال��ل��ب��ان  ب��اب��ن  ال��م��ع��روف 

ال�شافعية الكبرى: 357/10(.

�إ���ص��ق��اط  ف���ي  �ل��خ��ي��اب��رة  �ل��ي��ه��ود  ع��ل��ى  رد   -2�

�لجزية، لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمد بن بكر 

الجوزية  القيم  بابن  المعروف  الدم�شقي  الحنبلي 
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المنار   ،91/1 الذمة:  اأهل  )اأحكام  751ه(.  )ت: 

المنيف: 102(. 

�ليهود،  على  �ل��رد  ف��ي  �لممدود  �لح�صام   -28

)كان  المغربي  الإ�شالمي  الحق  عبد  محمد  لأب��ي 

العارفين:  )هدية  مرتين.  طبع  761ه(.  �شنة  حيا 

معجم   ،280/3 ل��ل��زرك��ل��ي:  الأع�����الم   ،502/1

الن�شخة  ن�شخ،  ثالث  منه   .)57،58/2 الموؤلفين: 

رقم  تحت  ب��ال��رب��اط،  الوطنية  بالخزانة  الأول���ى: 

رقم  تحت  ال�شبيحية،  بالخزانة  الثانية:   ،)364(

تحت  بالرباط،  العامة  بالخزانة  الثالثة:   ،)124(

على  مطبوعة  رابعة  ن�شخة  وهناك   ،)3395( رقم 

الحجر. 

29- مد�ح�س �لإكر�ه في تناق�س �لتور�ه، لأبي 

فتوح  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  بن  علي  الح�شن 

762ه(.  )ت:  المو�شلي  الدريهم  بابن  المعروف 

)اأعيان الع�شر: 527/3(.

30- نظم نفائ�س عقود �لدرر �لز�هرة في هدم 

كنائ�س �ليهود بم�صر و�لقاهرة، لأبي الح�شن علي 

ابن محمد بن عبد العزيز بن فتوح المعروف بابن 

الدريهم اأي�شًا )اأعيان الع�شر: 527/3(.

31- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

لأبي جعفر اأحمد بن اإبراهيم بن اأحمد بن �شفوان 

763ه(. توجد منه ن�شخة خطية  بمكتبة دير  )ت: 

الإ�شكوريال ن�شخة بعنوان )اأجوبة بن لب عن اأبيات 

الذمي(، تحت رقم )1810(.

32- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

خاتمة  ب��ن  محمد  ب��ن  علي  ب��ن  اأح��م��د  جعفر  لأب��ي 

خطية   ن�شخة  منه  توجد  770ه(.  )ت:  الأن�شاري 

ابن  )اأجوبة  بعنوان  ن�شخة  الإ�شكوريال  دير  بمكتبة 

لب عن اأبيات الذمي(، تحت رقم )1810(.

33- �أبيات في �لرد على �صوؤ�ل تقدم به يهودي، 

لأبي �شعيد فرج بن قا�شم بن اأحمد بن لب الغرناطي 

)ت: 782ه(. الخزانة الح�شنية بالرباط، تحت رقم 

الإ�شكوريال  دير  بمكتبة  كذلك  وتوجد   ،)13935(

الذمي(،  اأبيات  عن  لب  ابن  )اأجوبة  بعنوان  ن�شخة 

تحت رقم )1810(. )الإفادات لل�شاطبي: 172(.

خبيث  دحو�س  �إلى  �لنهود  حثيث  نهو�س   -34

الدين  زين  �شريحا  بن  محمد  بن  ل�شريحا  �ليهود، 

الظنون:  )ك�شف  788ه(.  )ت:  الملطي  الم�شري 

495/1، هدية العارفين: 383/1(. 

لبع�س  �ليهود،  على  �لرد  في  �لملة  تاأييد   -35

و�شقة  مدينة  من  ِنين  الُمَدجَّ الم�شلمين  الأندل�شيين 

المتحدة  بالوليات  ن�شر  8ه(.  اإ�شبانيا )ق:  ب�شمال 

�شنة 1969م.

�3- وفاء �لعهود 

في وجوب هدم كني�صة �ليهود، اأحمد بن محمد 

الدم�شقي ال�شالحي ال�شافعي المعروف بابن �شكم 

ك�شف   ،291/1 الموؤلفين:  )معجم  893ه(.  )ت: 

الظنون: 2017/2، هدية العارفين: 134/1(.

�3- �لر�صالة �لهادية في �لرد على �ليهود، لعبد 

ن�شخة  منه  9ه(.  )ق:  المحمدي  المهتدي  ال�شالم 

 .)1735( رقم  تحت  بتركيا،  الثالث  اأحمد  بمكتبة 

 ،)1735( رق���م  ط��وب��ق��اب��و  م��خ��ط��وط��ات  )ف��ه��ر���س 

الباحثة  بتحقيق:  ن�شر   .)900/1 الظنون:  )ك�شف 

الألمانية )Sabine Scmidtke( بمجلة )JSAI(�شنة 

2009م.

الخير  لأبي  �ليهود،  على  �ل��رد  في  ر�صالة   -38

الحنفي،  ال��روم��ي  خليل  ب��ن  م�شطفى  ب��ن  اأح��م��د 

المعروف بطا�شكبرى زاده )ت: 968ه(. منه ن�شخة 

 .)9/3275( رق��م  تحت  بتركيا،  بايزيد  بمكتبة 
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 )Sabine Scmidtke( الألمانية  الأ�شتاذة  ن�شرته 

بمجلة القنطرة الإ�شبانية 2008م.

39- �لر�صالة �ل�صبعية باإبطال �لديانة �ليهودية، 

الأور�شليمي،  �شموئيل  بن  اإ�شرائيل  الأعظم  للحبر 

عبد  ال��وه��اب  عبد  بتحقيق:  القلم،  ب���دار  طبعت 

ال�شالم طويلة 1989م.

�لطاهر،  �لدين  ن�صرة  في  �لباهر  �لنور   -40

المغربي )كان حيا  الإ�شالمي  ليو�شف بن عبد اهلل 

اليهودية  من  الإ���ش��الم  اإل��ى  انتقل  1020ه(.  �شنة 

ولما  المذكور،  كتابه  واألف  اأحبارها،  من  كان  التي 

لم يكن متين العربية ناول الكتاب للقا�شي اأبي زيد 

واأتمه  عربيته،  فهذب  التامانارتي،  الرحمن  عبد 

الكتاب  هذا  من  توجد  1053ه،  �شنة  الثالثاء  يوم 

المرحوم  تارودانت  قا�شي  حوزة  في  كانت  ن�شخة 

كتبها  ال��ذي  الر�شموكي  العربي  بن  مو�شى  ال�شيد 

مولي  ال�شريف،  الفقيه  بيد  الآن  هي  ثم  بخطه، 

الع�شو  القا�شي  ال�شعيدي،  بن  الح�شن  بن  �شعيد 

كذلك  وتوجد   .
)10(

بمراك�س ال�شرعي  بال�شتئناف 

للثقافة،  دبي  بمركز  مجموع  �شمن  م�شورة  ن�شخة 

تحت رقم )5906(. 

�إل���ى �ت��ف��اق �ل�����ص��ر�ئ��ع على  41- �إر���ص��اد �ل��ث��ق��ات 

بن  علي  بن  لمحمد  و�ل��ن��ب��و�ت،  و�ل��م��ع��اد  �لتوحيد 

يرد  1250ه(.  )ت:  ال�شوكاني  اهلل  عبد  بن  محمد 

فيه على مو�شى بن ميمون الأندل�شي اليهودي. )اأبجد 

هدية   ،59/1 المكنون:  اإي�شاح   ،208/3 العلوم: 

العارفين: 365/2، الأعالم للزركلي: 298/6(.

خ��ب��ث  م�����ن  �ل�����و�ق�����ي  �ل�����وج�����ود  ح�������ص���ن   -42

الدم�شقي  ال�شولة  اإبراهيم  بن  ل�شليمان  �ليهود، 

اإي�شاح   ،408/1 العارفين:  )هدية  )ت:1317ه(. 

المكنون: 406/1، الأعالم للزركلي: 121/3(. منه 

نوع  الم�شرية،  الكتب  ب��دار  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

الفن تاريخ.

عليه  مما  �لتحذير  ف��ي  �ل��ق��وي��ة  �لحجة   -43

�لطائفة �ليهودية، لمحمد بن محمد بن عبد اهلل، 

1352ه(.  �شنة  حيا  )كان  المراك�شي  الموقت  ابن 

الملكي  بالق�شر  الح�شنية  بالخزانة  ن�شخة  منه 

الكتب  )ك�شاف   .)12121( رق��م  تحت  بالرباط، 

المخطوطة بالخزانة الح�شنية(.

44- �أحو�ل �ليهود في �لمغرب قديماً وحديثا، 

)ت:1364ه(.  ال�شالوي  الدكالي  علي  بن  محمد 

ل��ل��زرك��ل��ي:  الأع������الم   ،8 الإت����ح����اف:  )م��ق��دم��ة 

 .)305/6

ثانيا: �لردود �لمفردة  على �لن�سارى. 

لأبي  �لر�صيد،  ق�صطنطين عن  كتاب جو�ب   -1

193ه(.  )ت:  الخطيب  الليث  بن  محمد  الربيع 

ب��ال��وف��ي��ات:  ال��واف��ي   ،134 ل��ل��ن��دي��م:  )ال��ف��ه��ر���ش��ت 

بتحقيق: خالد محمد عبده، مكتبة  ن�شر   .)268/4

النافذة 2006م.

بن  ب�شر  �شهل  لأبي   ،
)11(

�لن�صارى على  �لرد   -2

المعتمر الهاللي )ت: 210ه(. )الفهر�شت للنديم: 

185، هدية العارفين: 232/1(.

، نقل عنه 
)12(

3- �لرد على �لن�صارى للقحطبي

عي�شى  بين  كانت  التي  الفرق  ت�شمية  النديم  اب��ن 

للنديم:  )الفهر�شت  ال�����ش��الم.  عليهما  ومحمد 

.)405

، لأبي اإ�شحاق اإبراهيم 
)13(

4- �لرد على �لن�صارى

دلئ��ل  )تثبيت  220ه(.  )ت:  النظام  هانئ  اب��ن 

�لنبوة: 148/1، هداية الحيارى: 189(.

الهذيل محمد  لأبي   ،
)14(

�لن�صارى �لرد على   -5
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ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س )ت:226ه(. 

)الفهر�شت للنديم:204(.

، لأبي 
)15(

�- �لرد على عمار �لب�صري �لن�صر�ني

الهذيل اأي�شًا. )الفهر�شت للنديم:204(. 

، لأبي مو�شى عي�شى بن 
)1�(

�- �لرد على �لن�صارى

�شبيح المردار المعتزلي )ت: 226ه(. )الفهر�شت 

للنديم: 207(. 

، لأبي مو�شى 
)1�(

8- �لرد على �أبي قرة �لن�صر�ني

عي�شى بن �شبيح المردار اأي�شًا. )الفهر�شت للنديم: 

.)207

، لأبي يو�شف يعقوب بن 
)18(

9- �لرد على �لن�صارى

اإ�شحاق بن ال�شباح بن عمران بن اإ�شماعيل الكندي 

)ت: 252ه(. )اأدب الجدل: 168 - 171(.

عمرو  بن  ل�شرار   ،
)19(

�لن�صارى على  �ل��رد   -10

المعتزلي. )الفهر�شت للنديم: 215(.

و�لأك���ل  �لنعيم  ف��ي  �ل��ن�����ص��ارى  على  �ل���رد   -11

ب�صد  ق��ال  من  جميع  وعلى  �لآخ���رة  في  و�ل�صرب 

المتكلم.  بختيار  ب��ن  �شعيد  ب��ن  لحميد   ،
)20(

ذل�����ك

)الفهر�شت للنديم: 220(.

 ،
)21(

فار�س مطر�ن  بخت  يو�صع  على  �ل��رد   -12

)الفهر�شت  اأي�شًا.  بختيار  بن  �شعيد  بن  لحميد 

للنديم: 220(.

13- �لرد على �لن�صارى وتبيين ف�صاد مقالتهم 

372ه(.  )ت:  اأي��وب  بن  للح�شن  �ل��ن��ب��وة،  وتثبيت 

ال�شحيح:  ال��ج��واب   ،221 للنديم:  )الفهر�شت 

ال�شحيح  )ال��ج��واب  كتاب  �شمن  حفظ   .)88/4

تيمية.  ابن  الإ�شالم  ل�شيخ  الم�شيح(  دين  بدل  لمن 

م�شتقاًل  النيجيري  محمود  بتحقيق:  ن�شر  واأخيرًا 

بعنوان )لماذا اأ�شلمت(، مكتبة النافذة 2006م. 

، لأبي عمرو حف�س 
)22(

14- �لرد على �لن�صارى

الكبير  المقفى   ،230 للنديم:  )الفهر�شت  الفرد. 

للمقريزي: 641/3(.

، لأبي جعفر محمد 
)23(

�لن�صارى �لرد على   -15

ابن عبد اهلل الإ�شكافي )ت: 240ه(. )تثبيت دلئل 

�لنبوة: 148/1، 198(.

القا�شم  محمد  لأبي  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -1�

ابن اإبراهيم بن اإ�شماعيل الح�شني العلوي المعروف 

بالر�شي )ت: 246ه(. طبع مرتين، مخطوط المكتبة 

رقم  تحت  ب�شنعاء،  الكبير  الجامع  في  المتوكلية 

وترجمته  ون�شره  تحقيقه  تم  الكالم.  علم   )167(

اإلى الإيطالية لأول مرة على يد: )Mattéo( روما، 

1922م.

الح�شن  لأبي  �لن�صارى،  �أ�صناف  �لرد على   -1�

246ه(. ن�شره  علي بن �شهل بن ربن الطبري )ت: 

الي�شوعيان  كوت�س  وغليوم  اأغناطيو�س عبده  الأبوان 

2005م  بتركيا. وفي عام  ن�شخة  1959م، منه  �شنة 

�شدر بمكتبة النافذة بتحقيق: خالد محمد عبده.

�لنبي  ن��ب��وة  �إث���ب���ات  ف��ي  و�ل���دول���ة  �ل��دي��ن   -18

اأي�شًا. طبع  �شهل  بن  الح�شن علي  لأبي  محمد � 

الآف��اق  دار  1982م،  ع��ام  نويه�س  ع��ادل  بتحقيق: 

الحديثة، بيروت.

19- �لرد على �لن�صارى، لأبي عثمان عمرو بن 

بالجاحظ  المعروف  المعتزلي  الليثي  الكناني  بحر 

)ت: 255ه(. )الفهر�شت للنديم: 210، تثبيت دلئل 

 ،530/11 النبالء:  اأع��الم  �شير   ،148/1 �لنبوة: 

عبد  محمد  د.  ن�شره   ،)2118/5 الأدب���اء:  معجم 

على  ال��رد  ف��ي  )المختار  بعنوان  ال�شرقاوي  اهلل 

الن�شارى(، دار الجيل بيروت 1991م.  

 ،
)24(

20- �لر�صالة �لع�صلية في �لرد على �لن�صارى
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للجاحظ اأي�شًا. )تثبيت دلئل النبوة: 198/1(. 

اهلل  عبد  لأبي   ،
)25(

�لن�صارى على  �لحجة   -21

256ه(.  المالكي )ت:  التنوخي  محمد بن �شحنون 

المذهب:  ال��دي��ب��اج   ،207/4 ال��م��دارك:  )ترتيب 

.)134/2

اأحمد  العبا�س  لأب��ي  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -22

)ت:  ال�شرخ�شي  الطيب  بن  م��روان  بن  محّمد  ابن 

286ه(. )التخجيل: 63/1(.

�لن�صارى،  م��ن  �ل��ث��الث  �ل��ف��رق  �ل��رد على   -23

بن  محمد  عي�شى  لأبي  والأ�شغر،  والأو�شط  الكبير 

اإلينا  و�شل  296ه(.  )ت:  الوراق  محمد  بن  هارون 

�شنة  )المتوفى  اليعقوبي  ع��دي  ب��ن  يحيى  رد  ف��ي 

216، تثبيت  963م(. )الفهر�شت للنديم:  364ه / 

دلئل النبوة: 198/1، �شير اأعالم النبالء: 60/14، 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 30/4، تاريخ الأدب 

العربي ل�شزكين: 72/1، اأدب الجدل: 183(. 

، لأبي علي محمد بن 
)2�(

24- �لرد على �لن�صارى

دلئل  )تثبيت  303ه(.  الجبائي )ت:  الوهاب  عبد 

�لنبوة: 198/1(.

لأبي  ��اب،  �ل��ُك��تَّ م��ن  �لكتاب  �أه��ل  على  �ل��رد   -25

اللخمي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  عزيز  هريرة 

)كان حيا �شنة 303ه(. )اأعالم مالقة: 294(.

�2- �لكالم على �لن�صارى مما يحتج به عليهم 

من �لكتب، لأبي الح�شن علي بن اإ�شماعيل الأ�شعري 

)ت: 324ه(. )تبيين كذب المفتري: 135، فهر�شت 

اللبلي: 119، هدية العارفين: 677/1(.

�لها�صمي  �إ�صماعيل  ب��ن  �هلل  عبد  ر�صالة   -2�

بها  يدعوه  �لكندي  �إ�صحاق  بن  �لم�صيح  عبد  �إل��ى 

اإ�شماعيل  بن  اهلل  عبد  جعفر  لأب��ي  �لإ���ص��الم،  �إل��ى 

الها�شمي البغدادي )ت: 350ه(. توجد منها ن�شخة 

طبعت   ،)5445( رقم  تحت  الظاهرية،  بالمكتبة 

بلندن �شنة 1885م. 

28- ق�صيدة في �لرد على نقفور ملك �لأرمن، 

لأبي بكر محمد بن علي بن اإ�شماعيل القفال ال�شا�شي 

ال�شبكي:  لب��ن  ال�شافعية  )طبقات  365ه(.  )ت: 

209/3، فهر�شة ابن خير: 367(.

لأبي  �لتثليث على يحيى بن عدي،  29- نق�س 

الح�شن علي بن عي�شى بن علي بن عبد اهلل النحوي 

ال��رواة:  )اإنباه  384ه(.  )ت:  بالرماني  المعروف 

.)295/2

محمد  لأبي  �لن�صارى،  �أناجيل  على  �ل��رد   -30

456ه(.  )ت:  الظاهري  ح��زم  بن  اأحمد  بن  علي 

)�شير اأعالم النبالء: 197/18(.

31- ق�صيدة في �لرد على نقفور ملك �لأرمن، 

 ،296/15 والنهاية:  )البداية  اأي�شًا.  ح��زم  لب��ن 

فهر�شة   ،214/3 ال�شبكي:  لبن  ال�شافعية  طبقات 

ابن خير: 368(. 

ر���ص��ال��ة  ع��ل��ى  �ل���ب���اج���ي  �ل��ق��ا���ص��ي  32- ج�����و�ب 

�إل����ى �ل��م��ق��ت��در ب���اهلل �صاحب  ر�ه����ب م���ن ف��رن�����ص��ا 

القا�شي  خلف  بن  �شليمان  الوليد  لأبي  �صرق�صطة، 

الباجي )ت:474ه(. طبع اأربع مرات اعتمادا على 

باإ�شبانيا  الإ�شكوريال  مكتبة  في  وحيدة  مخطوطة 

رقم )538(.

و�لن�صارى  �لفال�صفة  ر�أي���ى  بين  �ل��وف��اق   -33

ثالث مقالت، لأبي الخير الح�شن بن �شوار الطبيب 

اأ�شلم  ث��م  ن�شرانيا  ك��ان  الخمار  بابن  المعروف 

)ت:489ه(. )هدية العارفين: 277/1(.

لأبي   ،
)2�(

�ل��ن�����ص��ارى على  �ل��رد  ف��ي  ر�صالة   -34
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البغدادي  الطبيب  جزلة  بن  عي�شى  بن  يحيى  علي 

)ت:493ه(. )�شير اأعالم النبالء: 188/19، عيون 

الأنباء: 343، وفيات الأعيان: 267/6، اأبجد العلوم: 

117/3، الأعالم للزركلي: 161/8، هدية العارفين: 

  .)519/2

ب�صريح  ع��ي�����ص��ى  لإل��ه��ي��ة  �ل��ج��م��ي��ل  �ل����رد   -35

الغزالي  محمد  ب��ن  محمد  حامد  لأب��ي  �لإن��ج��ي��ل، 

الظنون:  )ك�شف  مرات،  ثالث  طبع  505ه(.  )ت: 

مخطوطة  منه   .)80/2 العارفين:  هدية   ،837/1

 )2247( رق��م  تحت  با�شتانبول،  �شوفيا  اآي��ا  ف��ي 

 .)13542( رقم  تحت  الح�شنية،  بالخزانة  ون�شخة 

تم تحقيقه ون�شره و ترجمته اإلى الفرن�شية لأول مرة 

على يد: روبرت �شيدياق، بيروت 1932م.

�أهل  بين  �لمفرق  �ل�صدق  ميز�ن  ر�صالة   -3�

بن  الملك  اأبي مروان عبد   ،
)28(

�لحق و�أهل  �لباطل 

م�شرة بن عزيز اليح�شبي قا�شي الجماعة بقرطبة 

الإعالم   ،374 خير:  ابن  )فهر�شت  552ه(.  )ت: 

للقرطبي: 49، ال�شر الم�شون: 59(.

�3- ق�صيدة في �لرد على نقفور ملك �لأرمن، 

زروال  بن  عمر  بن  مو�شى  بن  عي�شى  الأ�شبغ  لأبي 

ال�شعباني الغرناطي )ت: 575ه(. )الذيل والتكملة: 

513/5، فهر�شة ابن خير: 368(. 

38- �لرد على �لمتن�صر، لأبي الطاهر اإ�شماعيل 

ابن عي�شى بن عوف المالكي )ت: 581ه(. )الديباج 

اأدب   ،838/1 الظنون:  ك�شف   ،262/1 المذهب: 

الجدل: 167(.

رو�صات  ومر�تع  �ل�صلبان  هامات  مقامع   -39

ال�شمد  عبد  بن  اأحمد  عبيدة  لأب��ي   ،
)29(

�لإي����م����ان

)ال��دي��ب��اج  582ه(.  )ت:  ال��ق��رط��ب��ي  ال��خ��زرج��ي 

الذيل والتكملة:240/1(. توجد   ،198/1 المذهب: 

اأحمد الثالث، با�شتانبول،  منه مخطوطة في مكتبة 

المكتبة  ف��ي  وم��خ��ط��وط��ة   ،)1863( رق���م  ت��ح��ت 

الأحمدية بتون�س، تحت رقم )2063( بخط مغربي، 

ون�شخة اأخرى طبعت في م�شر �شنة 1316ه بعنوان 

)الفا�شل بين الحق والباطل(.

�لملة  ف�صيحة  ف��ي  �لإيمانية  �لن�صيحة   -40

�شعيد  بن  عي�شى  بن  يحيى  بن  لن�شر  �لن�صر�نية، 

)هدية  مرات،  ثالث  طبع  589ه(.  )ت:  المتطبب 

العارفين: 492/2، ك�شف الظنون: 1957،1958/2(. 

الثالث تحت  اأحمد  منه ثالث ن�شخ، الأولى: بمكتبة 

الكتاب  رئي�س  بمكتبة  ال��ث��ان��ي��ة:   ،)1883( رق��م 

)برن�شتون  بمكتبة  الثالثة:   ،)6/586( رقم  تحت 

تحت  الأمريكية  المتحدة  بالوليات   )Prinseton

رقم )1537(. 

عبد  محمد  لأب���ي  �ل��ن�����ص��ارى،  ع��ل��ى  �ل����رد   -41

القادر بن عبد اهلل الرهاوي الحنبلي )ت: 612ه(. 

اأدب   ،838/1 الظنون:  ك�شف   ،63/1 )التخجيل: 

الجدل: 176(.

42- �لرد على �لن�صارى وذكر مجامعهم، للوزير 

)ت:646ه(.  القفطي  الح�شن  اأب��ي  الدين  جمال 

)هدية العارفين: 709/1، معجم البلدان: 2028/5، 

فوات الوفيات:118/3(.  

�ل���ن�������ص���ارى من  دي����ن  ف���ي  ب��م��ا  �لإع�������الم   -43

�لإ�صالم،  دي��ن  محا�صن  و�إظ��ه��ار  و�لأوه���ام  �لف�صاد 

القرطبي  اإبراهيم  بن  عمر  بن  اأحمد  العبا�س  لأبي 

ثالث  منه  توجد  م��رات،  ع��دة  طبع  )ت:656ه(. 

ورقم   )794( رقم  تحت  بكوبريلي،  ن�شختان  ن�شخ 

تحت  بالرباط،  الح�شنية  بالخزانة  ون�شخة   )814(

رقم )83(.

بين  �ل��م��ن��اظ��رة  ف��ي  �لنا�صرية  �ل��ر���ص��ال��ة   -44
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�ل��م�����ص��ل��م��ي��ن و�ل���ن�������ص���ارى وذك�����ر �أ���ص��ئ��ل��ت��ه��م، لأب��ي 

ال��زاه��دي  محمود  ب��ن  مختار  ال��دي��ن  نجم  ال��رج��ا 

ك�شف   ،461/3 الم�شية:  )الجواهر  658ه(.  )ت: 

 ،423/2 العارفين:  هدية   ،895،893/1 الظنون: 

مخطوطة  منه  توجد   .)193/7 للزركلي:  الأع��الم 

في مكتبة الأوقاف بمدينة حلب، تحت رقم )658(، 

�شدر بتحقيق: محمد الم�شري �شنة 1994م.

البقاء  لأبي  �لإنجيل،  ح��رف  من  تخجيل   -45

�شالح بن الح�شين الجعفري الها�شمي )ت: 668ه(. 

)ك�شف الظنون: 379/1: هدية العارفين: 422/1(. 

رئي�س  بمكتبة  الأول  للجزء  مخطوطة  منه  توجد 

الكتاب م�شطفى با�شا، تحت رقم )6( بال�شليمانية، 

الباب  منت�شف  اإل��ى  الكتاب  مقدمة  على  وتحتوي 

بمكتبة  للمخطوطة  الثاني  والجزء  منه،  ال�شاد�س 

بال�شليمانية   )4( رقم  تحت  با�شا،  اإبراهيم  دماد 

في  الثاني  للجزء  اأخ��رى  ن�شخة  توجد  كما  اأي�شًا، 

بالمدينة   )130( رقم  تحت  حكمت،  عارف  مكتبة 

المنورة.

�4- �لرد على �لن�صارى، لأبي البقاء �شالح بن 

الح�شين الجعفري اأي�شًا. منه مخطوطة بمكتبة اأيا 

د. محمد  قام  بتركيا، تحت رقم )2246(،  �شوفيا 

محمد ح�شانين بتحقيقه ون�شره.

�أدلة �لوحد�نية في �لرد على �لن�صر�نية،   -4�

لأبي الف�شائل برهان الدين جعفر بن عبد الوهاب 

7ه(.  )ق:  الإ�شكندري  الخطيب  القوي  عبد  اب��ن 

توجد منه ثالث ن�شخ الأولى: بمكتبة رئي�س الكتاب 

 )7/568( رق��م  تحت  با�شتانبول،  با�شا  اإبراهيم 

 )105( رقم  تحت  الميكروفيلم،  على  �شورة  ولها 

محفوظة بمركز الملك في�شل للبحوث والدرا�شات 

تحت  باألمانيا،  برلين  بمكتبة  الثانية:  الإ�شالمية، 

متحف  بمكتبة  ال��ث��ال��ث��ة:   ،)118/2079( رق���م 

ا�شتانبول، تحت رقم )4832(  طوبكابي �شراي في 

�شمن مجوعة من الكتب.

48- �إر�صاد �لحيارى وردع من مارى في �ختالف 

�لن�ص���ارى، لأب��ي محم���د ع��ز الدين عب���د العزي���ز 

المعروف  الم�شري  الدميري  ال�شافعي  اأحمد  ابن 

الموؤلفين:  )م��ع��ج��م  697ه(.  )ت:  ب��ال��دي��ري��ن��ي 

العارفين:  هدية   ،61/1 المكنون:  اإي�شاح   ،157/2

.)580،581/1

49- �لرد على �لن�صارى، عبد الموؤمن بن خلف 

705ه(.  )ت:  الحنفي  الكبير  الحافظ  الدمياطي 

اأدب   ،838/1 الظنون:  ك�شف   ،64/1 )التخجيل: 

الجدل: 158(.

لأبي  �لكنائ�س،  ه��دم  �أدل���ة  ف��ي  �لنفائ�س   -50

علي  ب��ن  محمد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دي��ن  نجم  العبا�س 

ال�شهير بابن الرفعة ال�شافعي )ت: 710ه(. )اأعيان 

منه   .)103/1 العارفين:  هدية   ،326/1 الع�شر: 

رقم  تحت  ال�شريف،  الأزه��ر  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

.)337974(

�صبه  ك�صف  ف��ي  �لإ���ص��الم��ي��ة  �لن��ت�����ص��ار�ت   -51

القوي  عبد  بن  �شليمان  الدين  لنجم  �لن�صر�نية، 

طبع  716ه(.  )ت:  الحنبلي  ري  ر�شَ ال�شَّ الطوفي 

مرتين، )هدية العارفين: 400،401/1(. منه ثالث 

بطوبقبو  الثالث  اأحمد  بمكتبة  الأولى:  خطية،  ن�شخ 

والثانية:   ،)1822( رقم  تحت  با�شتانبول،  �شراي 

بمكتبة كوبريلي زادة محمد با�شا با�شتانبول، تحت 

رقم )795(، والثالثة: بمكتبة �شهيد علي با�شتانبول 

�شمن مجوع للموؤلف، تحت رقم )2315(.

لنجم  وتناق�صها،  �لأناجيل  على  �لتعليق   -52

الدين �شليمان بن عبد القوي الطوفي اأي�شًا. )الذيل 
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ن�شختان  منه   .)408/4 الحنابلة:  طبقات  على 

بالمكتبة ال�شليمانية بتركيا، تحت رقم )794(.

53- تعاليق على �لرد على جماعة من �لن�صارى، 

لنجم الدين �شليمان بن عبد القوي الطوفي اأي�شًا. 

)الذيل على طبقات الحنابلة: 408/4(.

54- �لجو�ب �ل�صحيح لمن بدل دين �لم�صيح، 

تيمية  ب��ن  الحليم  عبد  ب��ن  اأح��م��د  العبا�س  لأب��ي 

الحراني الدم�شقي )ت: 728ه(. طبع عدة مرات، 

اأعيان   ،522/4 الحنابلة:  طبقات  على  )ال��ذي��ل 

الع�شر: 240/1، معجم الموؤلفين: 163/1، ك�شف 

 .)144/1 للزركلي:  الأع��الم   ،135/1 الظنون: 

منه اأربع ن�شخ خطية، الأولى: بمكتبة اأحمد الثالث 

بمكتبة  الثانية:   ،)287( رقم  تحت  با�شتانبول، 

 ،)732( رقم  تحت  با�شتانبول،  الجديد  الجامع 

رقم  تحت  بهولندا،  ليدن  جامعة  بمكتبة  الثالثة: 

الكتب  ب���دار  م�����ش��ورة  ن�شخة  ال��راب��ع��ة:   ،)40(

الم�شرية، تحت رقم )378(.

�صيخ  م���ن  خ��ط��اب  �ل��ق��ب��ر���ص��ي��ة  �ل��ر���ص��ال��ة   -55

قبر�س،  ملك  �صرجو��س  �إل��ى  تيمية  �بن  �لإ�صالم 

لأبي العبا�س اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

)ال��خ��زان��ة  ط��ب��ع��ات،  ع��دة  لها  اأي�����ش��ًا.  الدم�شقي 

ن�شخة قديمة، طبعت في م�شر   2/204 التيمورية: 

1379ه، اأعيان الع�شر: 241/1(. وجاء ذكرها في 

ر�شالة لبن القيم الجوزية بعنوان )اأ�شماء موؤلفات 

الدين  ���ش��الح  د.  ون�شرها  حققها  تيمية(.  اب��ن 

المنجد، دار الكتاب الجديد بيروت - لبنان.

كلمة  عي�صى  م�صاألة  ف��ي  �ل��ق��ول  تحقيق   -5�

�هلل و�لقر�آن كالم �هلل، لأبي العبا�س اأحمد بن عبد 

توجد  اأي�شًا.  الدم�شقي  الحراني  تيمية  بن  الحليم 

منها ن�شخة خطية بدار الكتب الم�شرية، تحت رقم 

طبع   .)30383( رقم  تحت  وميكروفيلم،   ،)322(

بدار ال�شحابة للتراث بطنطا 1412ه.

اإبراهيم  �5- �لرد على �لمتن�صر، لأبي اإ�شحاق 

734ه(.  )ت:  التون�شي  الرفيع  عبد  بن  ح�شن  ابن 

)تاريخ الدولتين: 70(.

عليه  هم  ما  و�أن  �ل�صلبان  عابدة  جو�بات   -58

الدين محمد  �شم�س  اهلل  عبد  لأبي  �ل�صيطان،  دين 

القيم  بابن  المعروف  الدم�شقي  الحنبلي  بكر  ابن 

الجوزية )ت: 751ه(. )الذيل على طبقات الحنابلة: 

176/5، هدية العارفين: 158/2(.

�لإن��ج��ي��ل،  تحريف  ف��ي  �لتبديل  تعريف   -59

لأبي الح�شن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 

762ه(.  )ت:  المو�شلي  الدريهم  بابن  المعروف 

)اأعيان الع�شر: 527/3(. 

محمد  الدين  لعماد  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -�0

الأم���وي  القر�شي  عمر  ب��ن  علي  ب��ن  الح�شن  اب��ن 

الأ�شنائي الم�شري ال�شافعي )ت: 764ه(. )معجم 

قا�شي  لبن  ال�شافعية  طبقات   ،227/3 الموؤلفين: 

�شهبة: 162/3، طبقات ال�شافعية لالإ�شنوي: 91/1، 

�شذرات الذهب: 346/8(.

�لن�صارى  بين  �لمجادلة  و  �لدين  مفتاح   -�1

و�لم�صلمين من قول �لأنبياء و�لمر�صلين و�لعلماء 

�لر��صدين �لذين قر�أو� �لأناجيل، لمحمد القي�شي 

)ق: 8ه(. توجد منها ن�شخة �شمن مجموع بالمكتبة 

الوطنية الجزائرية، تحت رقم )1557(.

�2- تحفة �لأريب في �لرد على �أهل �ل�صليب، 

لأبي محمد عبد اهلل الترجمان الميورقي الأندل�شي 

الموؤلفين:  832ه(. طبع عدة مرات، )معجم  )ت: 

الظنون:  ك�شف   ،468/1 العارفين:  هدية   ،255/2

بمكتبة  الأول��ى:  خطية،  ن�شخ  اأرب��ع  منه   .)362/1
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الوطنية  الكتب  ب��دار  ال��وه��اب  عبد  ح�شني  ح�شن 

ميكروفيلم  الثانية:   ،)18456( رقم  تحت  بتون�س، 

ال��ري��ا���س،  ج��ام��ع��ة  مكتبة  م��ن   )18/708( رق���م 

فاروق  الأمير  بمكتبة  الثالثة:   ،)3494( رقم  تحت 

اأم  بجامعة  الرابعة:   ،)285( رقم  تحت  ب�شوهاج، 

القرى بمكة المكرمة، تحت رقم )1963(، وهناك 

طبعة حجرية 1290ه.  

�3- �ل�صيف �لُمَجاَرى في قطع �صبه �لن�صارى، 

العثماني  العيني  اأح��م��د  ب��ن  محمود  الثناء  لأب���ي 

تحت  التيمورية،  )الخزانة  855ه(.  )ت:  الحلبي 

رقم )597(. )معجم التاريخ التراث: 3571(.

�4- نفي�س �لنفائ�س في تحري م�صائل �لكنائ�س 

�لد�صائ�س،  م��ن  ذل��ك  ف��ي  للم�صركين  م��ا  وك�صف 

ال�شافعي  ال�شالحي  الدم�شقي  محمد  بن  لأحمد 

)اإي�����ش��اح  893ه(.  )ت:  �شكم  ب��اب��ن  ال��م��ع��روف 

2017/2، هدية  الظنون:  ك�شف   ،673/2 المكنون: 

العارفين: 134/1، معجم الموؤلفين: 292/1(.

نزهة  ورو���ص��ة  و�لمجيب  �ل�صائل  ر�صالة   -�5

، لمحمد الأن�شاري الأندل�شي )ق: 9ه(. 
)30(

�لأديب

بالرباط،  العامة  بالخزانة  ن�شخة خطية  منه  توجد 

تحت رقم )178(.

��- ك�صف �لد�صائ�س في �لكنائ�س، ل�شم�س الدين 

اأحمد بن �شليمان بن كمال با�شا )ت: 940ه(. منه 

ن�شخة خطية في مكتبة الحرم المكي ال�شريف. 

�لجليل من تخجيل من حرف  �لمنتخب   -��

من  فرغ  المالكي،  ال�شعودي  الف�شل  لأبي  �لإنجيل، 

الظنون:  )ك�شف  942ه،  �شنة  �شوال  في  اخت�شاره 

379/1، معجم الموؤلفين: 623/2(. منه مخطوطة 

 ،)1765( رقم  تحت  بتركيا،  الثالث  اأحمد  بمكتبة 

القرى،  اأم  بجامعة  ميكروفيلم  ن�شخة  عنها  وتوجد 

طبعة  الأول��ى:  مرتين  طبع   ،)15/68( رقم  تحت 

التمدن �شنة 1322ه ، الثانية: دار الحديث-القاهرة 

1418ه.

�8- �لدرر �لنفائ�س في �صاأن �لكنائ�س، لمحمد 

ببدر  ال�شهير  الرحمن  عبد  بن  عمر  بن  يحيى  ابن 

)اإي�شاح  1009ه(.  )ت:  المالكي  القرافي  الدين 

خطية،  ن�شخ  اأرب��ع  منه  توجد   .)470/1 المكنون: 

مجموع،  �شمن  بتون�س  الأحمدية  بمكتبة  الأول���ى: 

الح�شنية  بالخزانة  الثانية:   ،)14680( رقم  تحت 

بالخزانة  الثالثة:   ،)12249( رقم  تحت  بالرباط، 

العامة بالرباط �شمن مجموع، تحت رقم )1946(، 

رقم  تحت  بالرباط،  الوطنية  بالخزانة  الرابعة: 

.)2563(

لقا�شم بن محمد بن  �لن�صارى،  �لرد على   -�9

المن�شور  بالإمام  الملقب  اليمن  �شاحب  الر�شيد 

ال��ت��راث:  ال��ت��اري��خ  )معجم  1029ه(.  )ت:  ب��اهلل 

2387(. ن�شر في روما عام 1922م.

�لن�صر�نية،  �صبه  رد  في  �لربانية  �للو�مع   -�0

محمد  ال��دي��ن  �شم�س  ال�����ش��ي��د  ب��ن  ب��اق��ر  لمحمد 

ال���ش��ت��رب��ادي ث��م ال���ش��ب��ه��ان��ي ال�����ش��ه��ي��ر ب��دام��اد 

)ت:1041ه(. )هدية العارفين: 277/2(.

�1- م�صقل �ل�صفا في �إبطال مذهب �لن�صارى، 

محمد  ال��دي��ن  �شم�س  ال�����ش��ي��د  ب��ن  ب��اق��ر  لمحمد 

ال�شتربادي اأي�شًا. )هدية العارفين: 277/2(.

�لمحمدية  ب��الأدل��ة  �لكفرية  �لملة  قهر   -�2

الإخال�س  لأب��ي  �لجو�نية،  �لمحلة  دي��ر  لتخريب 

ح�شن بن عمار بن علي ال�شرنباللي الوفائي الحنفي 

الم�شري )ت: 1069ه(. )هدية العارفين: 293/1، 

معجم الموؤلفين: 575/1(. منه ن�شخة خطية بمكتبة 

الأزهر ال�شريف، تحت رقم )2052(.
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لأبي  �لجحود،  ذوي  لقهر  �لمحمود  �لأثر   -�3

ال�شرنباللي  علي  ب��ن  عمار  ب��ن  ح�شن  الإخ��ال���س 

هدية   ،24/1 المكنون:  )اإي�شاح  اأي�شًا.  الوفائي 

العارفين: 1293(. منه ن�شخة خطية بمكتبة الأزهر 

ال�شريف، تحت رقم )324698(.

�ل���دع���و�ت  �4- �لأج���وب���ة �ل��ج��ل��ي��ة ف���ي دح�����س 

�لن�صر�نية، لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�شي المهتدي 

)ق: 11ه(. مقدمة تحقيق )البحت ال�شريح(. تم 

ال�شقا،  حجازي  د.اأحمد  بتحقيق:  اخت�شاره  طبع 

مكتبة الإيمان بالمن�شورة في القاهرة 1412ه.

�5- �لبحث �ل�صريح في �أيما هو �لدين �ل�صحيح، 

لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�شي المهتدي اأي�شًا. )الذيل 

الإ�شالم:  اإلى  الدعوة   ،163/3 الظنون:  ك�شف  على 

477(. )الخزانة التيمورية: 413(. منه ن�شخة م�شورة 

بدار  م�شورة  ون�شخة  باألمانيا،  توبنجن  جامعة  في 

بتحقيق:  الم�شرية، تحت رقم )413(. طبع  الكتب 

د. �شعود بن عبد العزيز الخلف، الجامعة الإ�شالمية 

المدينة المنورة، 1423ه.

بطريق  من  ورد  ���ص��وؤ�ل  ج��و�ب  في  ر�صالة   -��

اإ�شماعيل  بن  الغنى  لعبد  �لتوحيد،  في  �لن�صارى 

1143ه(.  )ت:  الدم�شقي  النابل�شي  الغنى  عبد  بن 

)هدية العارفين: 594/1(.

��- فتح �لعين عن �لفرق بين �لت�صميتين �أعني 

اإ�شماعيل  بن  الغني  لعبد  و�لن�صارى،  �لم�صلمين 

اإي�شاح   ،593/1 العارفين:  اأي�شًا. )هدية  النابل�شي 

المكنون: 167/2(.

�8- ق��ب�����س �لأن������و�ر ف��ي �ل����رد ع��ل��ى �ل��ن�����ص��ارى 

الطرابل�شي  الحنفي  العمري  اهلل  لعبد  �ل��ك��ف��ار، 

معجم   ،220/2 المكنون:  )اإي�شاح  1152ه(.  )ت: 

الموؤلفين: 267/2(.  

�صعبان  بن  لمحمد  �لن�صارى،  على  �ل��رد   -�9

)هدية  1201ه(.  )ت:  �لآم���دي  كامى  �أحمد  �ب��ن 

العارفين: 346/2(.

80- منحة �لقريب �لمجيب في �لرد على عباد 

�ل�صليب، لعبد العزيز بن حمد بن نا�شر بن معمر 

وزارة  بمكتبة  خطية  ن�شخة  منه  1244ه(.  )ت: 

الأوقاف الكويتية، تحت رقم )3/341(، طبع بدار 

ثقيف بالطائف 1400ه.

�ل���غ���ادري  �ل�����رد ع��ل��ى  ف���ي  ���ص��ي��ف �لأم������ة   -81

ذر  اأب��ى  بن  مهدي  محمد  بن  لأحمد  �ل��ن�����ص��ر�ن��ي، 

)هدية  1244ه(.  )ت:  ال�شيعي  الكا�شاني  النراقي 

العارفين: 185/1(.

على  �ل�����رد  ف���ي  �ل�����ص��ل��ط��ان��ي��ة  �ل��ح��دي��ق��ة   -82

علي  دل���دار  ال�شيد  ب��ن  ح�شين  لل�شيد  �ل��ن�����ص��ارى، 

بالهند.  مطبوع  1275ه(.  )ت:  الهندي  ال�شيعي 

)اإي�شاح المكنون: 398/1(.

83- ر�صالة في �لرد على �لن�صارى، لمولنا عبد 

العبا�شي  الغني  عبد  بن  الوهاب  عبد  بن  الحكيم 

)نزهة  1275ه(.  )ت:  الكجراطي  ال��م��ات��ري��دي 

الخواطر: 1004/7(.

ب��ن م��ه��دي بن  ل��ه��ادي  �ل���ح���ق،  ت��م��ح��ي�����س   -84

اللكنوي  ال�شيعي  ال��ن��ق��وي  الح�شيني  علي  دل���دار 

)ت:1275ه(. في رد ما بعث اإليه ق�شي�س الن�شارى 

من الر�شائل من بلدة )اأكبر اآباد(. )نزهة الخواطر: 

.)1136/7

�لرد  في  �لدين  �أمر  في  �لمو�زين  ميز�ن   -85

على �لن�صارى، لنجف على بن ح�شن على التبريزي 

في  بالق�شطنطينية،  1287ه  �شنة  تاأليفه  من  فرغ 

مجلد مطبوع. )اإي�شاح المكنون: 613/2(.  
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ع��ل��ى  �ل������رد  ف����ي  �ل��م�����ص��ت��ق��ي��م  �ل�������ص���ر�ط   -8�

�لن�صارى، لإبراهيم بن ال�شيد �شبغة اهلل بن محمد 

اأ�شعد بن عبيد اهلل بن �شبغة اهلل الحيدري ف�شيح 

)اإي�شاح  1299ه(.  ال�شافعي )ت:  البغدادي  الدين 

المكنون: 66/2، هدية العارفين: 43/1(.

�لن�صارى،  على  �ل��رد  في  �لعبا�صي  �أمالي   -8�

لمحمد بن عبد النبي بن عبد ال�شانع الني�شابوري 

المكنون:  )اإي�شاح  13ه(.  )ق.  الإخباري  ال�شيعي 

.)124/1

�لرد  �لظالم في  �لمر�م في ك�صف  �إي�صاح   -88

على �لن�صارى، لعبد اهلل بن الحاج د�شتان م�شطفى 

الأديب  الرومي  الق�شطنطيني  الأ�شل  المنا�شتري 

الحنفي )ت: 1303ه(. طبع في ا�شتانبول بالتركية. 

)اإي�شاح المكنون: 157/1(.

�ل����رد على  ف���ي  �ل�����ص��م�����ص��ام��ي��ة  �ل��ر���ص��ال��ة   -89

د�شتان  الحاج  بن  اهلل  لعبد  �لن�صر�نية،  �لطائفة 

 ،)124( رق��م  تحت  التيمورية،  الخزانة  اأي�����ش��ًا. 

الموؤلفين:  )معجم  1288ه.  ا�شتانبول  ف��ي  طبع 

.)241/2

�ل��ن�����ص��ارى،  ق���ول  رد  ف��ي  �ل��ه��دى  ب��ره��ان   -90

اأي�������ش���ًا. )ه��دي��ة  ل��ع��ب��د اهلل ب���ن ال���ح���اج د���ش��ت��ان 

العارفين:492/1، معجم الموؤلفين: 241/2(.

�ل��دي��ن عند  �أن  �إع���الم �لأح��ب��ار و�لأع����الم   -91

اآل  بن  اأحمد  �شراج  بن  الباري  لعبد  �لإ���ص��الم،  �هلل 

اأحمد الح�شيني النقوي ال�شه�شواني )ت: 1303ه(. 

)نزهة الخواطر: 1259/8(.

92- مماحكات �لتاأويل في مناق�صات �لإنجيل، 

جعفر  بن  من�شور  بن  يو�شف  بن  فار�س   
)31(

لأحمد

1304ه(. منه ن�شخة  ال�شدياق الأديب اللغوي )ت: 

خطية بمكتبة الأوقاف بالعراق، تحت رقم )5150(، 

الأوائ��ل  دار  عمايرة،  اأحمد  محمد  بتحقيق:  �شدر 

للن�شر 2003م. )اإي�شاح المكنون: 553/2(.

�إظهار �لحق، لمحمد رحمت اهلل بن خليل   -93

الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي )ت: 1308ه(. 

 ،1229/8 ال��خ��واط��ر:  )ن��زه��ة  طبعات،  ع��دة  طبع 

معجم الموؤلفين: 712/1(.

الإعجاز  ال�شكوك،  اإزال��ة  �لأوه����ام،  �إز�ل���ة   -94

التثليث،  اإب��ط��ال  في  الأح��ادي��ث  اأح�شن  العي�شوي، 

تقليب  الميزان،  اعوجاج  معدل  الالمعة،  البروق 

الكتب لرحمت  التحقيق. كل هذه  المطاعن، معيار 

بع�شه  المن�شرين،  على  ال���رد  ف��ي  ال��ه��ن��دي  اهلل 

)نزهة  بالأردية.  الآخر  والبع�س  بالفار�شية،  األفه 

الحق:  اإظهار  تحقيق  مقدمة   ،1229/8 الخواطر: 

.)18،20/1

95- �ل�صولة �لعلوية للذب عن �لملة �لمحمدية، 

لعلي محمد بن محمد بن دلدار علي ال�شيعي النقوي 

)نزهة  1312ه(.  )ت:  اللكنوي  ثم  الن�شيراآبادي 

الخواطر: 11313/8(.

�لم�صيح،  عبد  لفقه  لما  �لف�صيح  �لجو�ب   -9�

البغدادي  الآلو�شي  محمود  بن  نعمان  الدين  لخير 

�شزكين:  ل��ف��وؤاد  ال��ت��راث  )ت��اري��خ  1317ه(.  )ت: 

معجم   ،37/4 لبروكلمان:  الأدب  تاريخ  1ج4:57، 

الموؤلفين: 35/4، اإي�شاح المكنون: 372/1(.

�ل�����ص��ح��ي��ح،  ل��ل��دي��ن  �ل��ت��رج��ي��ح  خ��ال���ص��ة   -9�

لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي الدم�شقي 

301/6(.  طبع  للزركلي:  )ت:1317ه(. )الأعالم 

الهندي،  اهلل  لرحمة  الحق(  )اإظهار  كتاب  بهام�س 

مطبعة المحمودية في القاهرة عام 1317م.

�ل���دع���و�ت  ل��دح�����س  �لأج����وب����ة  ت��ل��خ��ي�����س   -98

�لن�صر�نية، لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي 
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للزركلي:  )الأع����الم  1317ه(.  )ت:  الدم�شقي 

بتحقيق:  طبع   .)26/1 المكنون:  اإي�شاح   ،301/6

د.اأحمد حجازي ال�شقا، مكتبة الإيمان بالمن�شورة 

في القاهرة 1412ه.

�ل�����رد ع��ل��ى م��ط��اع��ن  �ل��ي��ق��ي��ن ف���ي  �أدل������ة   -99

�لمب�صرين، لعبد الرحمن بن محمد عو�س الجزيري 

معجم   ،335/3 للزركلي:  )الإع��الم  )ت1319ه(. 

الموؤلفين: 118/2(.  

100- �لرد على هد�ية �لم�صلمين لعماد �لدين 

بن  الدين  نا�شر  مولنا  من�شور  لأب��ي  �لم�صيحي، 

محمد علي الحنفي الدهلوي )ت: 1320ه(. )نزهة 

الخواطر: 1387/8(.

101- �لتبيان في �لأجوبة لأ�صئلة �لن�صارى، لأبي 

من�شور مولنا نا�شر الدين بن محمد علي الحنفي 

الدهلوي اأي�شًا. )نزهة الخواطر: 1387/8(.

ع��ل��ى مفتاح  �ل���رد  ف��ي  �لأب�����ر�ر  م�����ص��ب��اح   -102

�لأ�صر�ر، لأبي من�شور مولنا نا�شر الدين بن محمد 

الخواطر:  )نزهة  اأي�شًا.  الدهلوي  الحنفي  علي 

.)1387/8

على  �ل����رد  ف���ي  �ل��م�����ص��ت��ر���ص��دي��ن  ه���د�ي���ة   -103

�لن�صارى، لمحمد تقي بن محمد ح�شين الكا�شاني 

المكنون:  )اإي�شاح  1321ه(.  )ت:  طهران  نزيل 

563/1، معجم الموؤلفين: 183/3(.

�أه���ل  �ل����رد ع��ل��ى  �ل�������ص���وؤ�ل �ل��ع��ج��ي��ب ف���ي   -104

�ل�صليب، نظم لل�شيخ اأحمد علي المليجي. طبع على 

الحجر بمطبعة التمدن بم�شر �شنة 1322ه.

�ل�صليب،  �أه��ل  لأفئدة  �لم�صيب  �ل�صهم   -105

نظم لل�شيخ ح�شن بن بكر فتيان. طبع على الحجر 

بمطبعة التمدن بم�شر �شنة 1322ه.

�لن�صارى،  �صبهات  على  �ل��رد  في  ر�صالة   -10�

لمحمد عبده )ت: 1323ه(. )النور الأبهر 118(.

 ،
)32(

�لن�صارى �أم��ر  في  ح��ار�  من  هد�ية   -10�

لمحمد الم�شطفى ال�شيخ ماء العينين )ت:1328ه(. 

الموؤلف  اأ�شلية بخط  الأولى  توجد منه مخطوطتان 

مربيه  ال�شيخ  بن  ح�شن  ال�شيخ  بن  ف�شالي  بخزانة 

بالرباط،  العامة  بالخزانة  محفوظة  الثانية  و  ربه، 

تحت رقم )1477د(.

�ل��ن�����ص��ارى، لطه  �ل���رد ع��ل��ى  ف��ي  ر���ص��ال��ة   -108

البغدادي  الأ�شل،  الكوراني  قا�شم  بن  اأحمد  ابن 

)معجم  1330ه(.  )ت:  الأ�شعري  ال�شافعي  الدار، 

الموؤلفين: 16/2، اإي�شاح المكنون: 724/2(.

لعبد  و�ل��خ��ال��ق،  �ل��م��خ��ل��وق  ب��ي��ن  �ل��ف��ارق   -109

الرحمن بن �شليم بن عبد الرحمن بن الباجه جي 

الحنفي المو�شلي )ت: 1330ه(. )اإي�شاح المكنون: 

153/2، معجم الموؤلفين: 82/2(.

�لن�صارى،  على  �لرد  في  �لخطاب  110- ف�صل 

ثم  البهيروي  ر�شول  الحافظ غالم  ابن  الدين  لنور 

القادياني الم�شهور بخليفة الم�شيح )ت: 1332ه(. 

)نزهة الخواطر: 1396/8(.

�إي��ل��ي��اء م��ط��ر�ن  �ل����رد ع��ل��ى  111- ر���ص��ال��ة ف���ي 

ن�صيبين، لأبي المعالي جمال الدين محمود �شكري 

ابن عبد اهلل الآلو�شي البغدادي )ت: 1342ه(. منه 

ن�شخة خطية بالمكتبة القادرية، تحت رقم )643(، 

رقم  تحت  ببغداد،  العامة  الأوقاف  بمكتبة  ون�شخة 

)24317(. )معجم الموؤلفين: 811/3(.

�ل��رد على  و�لأوه���ام في  �لو�صو��س  �إز�ل��ة   -112

�لن�صارى، لح�شن بن عبد العلي التبريزي التوتنجي 

)كان حيا 1346ه(. )معجم الموؤلفين: 616/1(.
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)ت�صحيح  �لإن��ج��ي��ل  ���ص��رح  ف��ي  �لإك��ل��ي��ل   -113

اأول��ه  م��ا  وتف�شير  �لم�صيح،  �ل��ر���ص��ول  ب��ه  ن��ط��ق  م��ا 

المبطلون من اأهل ال�شليب(، لأبي اأحمد عبدالحميد 

بعد،  يطبع  لم  1349ه(.  )ت:  الفراهي  الأن�شاري 

ال�شحيح  )ال��راأي  نف�شه  الموؤلف  كتاب  مقدمة  من 

في من هو الذبيح ال�شحيح(.

114- ���ص��ع��ادة �لأن�����ام ف��ي �ت��ب��اع دي���ن �لإ���ص��الم 

�ل��ن�����ص��ارى في  وت��و���ص��ي��ح �ل��ف��رق بينه وب��ي��ن دي���ن 

�لعقائد و�لأحكام، للقا�شي يو�شف بن اإ�شماعيل بن 

يو�شف النبهاني )ت: 1350ه(. طبع بالقاهرة �شنة 

1908م.

لجواد  �لن�صارى،  ود�ع��ي  �لإ���ص��الم  د�ع��ي   -115

ابن ح�شن البالغي النجفي الربعي )ت: 1352ه(. 

)معجم الموؤلفين: 509/1(.

�11- �لتوحيد و�لتثليث في �لرد على �لن�صارى، 

النجفي  البالغي  طالب  ح�شن  ب��ن  ج��واد  لمحمد 

)ت: 1352ه(. )الأعالم للزركلي: 142/2، معجم 

الموؤلفين: 201/3(.

�11- �لعقائد �لوثنية في �لديانة �لن�صر�نية، 

ير  نِّ التِّ �شليم  بن  ال��وه��اب  عبد  بن  طاهر  لمحمد 

البيروتي )ت: 1352ه(. )معجم الموؤلفين: 364/3، 

الأعالم للزركلي: 173/6(. طبع مرتين.

118- �لبرهان �لجليل على ما قيل في تحريف 

ال�شادات  بابن  المعروف  راغب،  لمحمد  �لإنجيل، 

الجامعة  بمكتبة  ن�شخة  منه  14ه(.  )ق.  الدم�شقي 

ببيروت لبنان، تحت رقم )684/2(.

119- �صبهات �لن�صارى وحجج �لإ�صالم، ل�شم�س 

1354ه(.  )ت:  ر�شا  علي  بن  ر�شيد  محمد  الدين 

)الأعالم للزركلي: 126/6(. 

بين  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل��م��ن��اظ��رة  ���ص��ال���ص��ل   -120

الغزي  الح�شني  العلمي  اهلل  لعبد  وق�صي�س،  �صيخ 

)ت:1355ه(. قام بتح�شير والإ�شراف على طباعته 

ابنه د. عبد الحليم العلمي 1970م.

م�شتاق  لمولنا  و�لإنجيل،  �ل��ت��ور�ة  ن�صخ   -121

الحنفي  على  نواز�س  بن  بخ�س  مخدوم  بن  اأحمد 

)ن��زه��ة  1360ه(.  )ت:  الأن��ب��ه��ت��وي  الأن�����ش��اري 

الخواطر: 1381/8(.

عي�صى  �أن  ع��ل��ى  �لإن��ج��ي��ل��ي��ة  �ل��ب��ر�ه��ي��ن   -122

لمحمد  �لربوبية،  وب��ريء من  �لعبودية  في  د�خ��ل 

1407ه(.  تقي الدين بن عبد القادر الهاللي )ت: 

الأع��الم:  اإتمام   ،218 عرفتهم:  ومفكرون  )علماء 

.)226

�حتجاجهم  ف��ي  �ل��م��ب�����ص��ري��ن  ف�صيحة   -123

بن  ال�شمد  عبد  بن  اهلل  لعبد  �لمبين،  ب��ال��ق��ر�آن 

)اإتمام  1409ه(.  )ت:  الح�شني  كنون  التهامي 

الأعالم: 169(.

�لمتن�صر،  ع��ل��ى  �ل���رد  ف��ي  �ليقين  ع��ل��م   -124

)اإي�شاح   .)... )ت:  الح�شيني  اأحمد  الدين  لعماد 

المكنون: 119/2(.

ثالثا: �لردود �لمفردة على �ليهود 

و�لن�سارى. 

1- ك��ت��اب ف��ي �ل���رد ع��ل��ى �ل��ي��ه��ود و�ل��ن�����ص��ارى، 

الر�شيد  هارون  بن  اهلل  عبد  الماأمون  العبا�س  لأبي 

العبا�شي  الخليفة  المن�شور  بن  المهدي محمد  ابن 

)ت:218ه(. )طبقات المعتزلة: 123(.

الهذيل محمد  لأبي  �لأدي��ان،  �أهل  �لرد على   -2

ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س )ت:226ه(. 

)الفهر�شت للنديم:204(.
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عثمان  لأب��ي  و�ليهود،  �لن�صارى  على  �ل��رد   -3

المعروف  المعتزلي  الليثي  الكناني  بحر  بن  عمرو 

بالجاحظ )ت: 255ه(. )مكتبة الأزهر، تحت رقم 

الحيوان:   :19 اأدب  التيمورية،  الخزانة   ،)6836(

 .)9/1

للتور�ة  و�لن�صارى  �ليهود  تبديل  �إظ��ه��ار   -4

و�لإن��ج��ي��ل وب��ي��ان ت��ن��اق�����س م��ا ب��ي��ن �أي��دي��ه��م من 

علي  محمد  لأب��ي  �ل��ت��اأوي��ل،  يحتمل  ل  م��م��ا  ذل���ك 

456ه(. )بغية  الظاهري )ت:  اأحمد بن حزم  ابن 

وفيات   ،309 المقتب�س:  جذوة   ،544/2 الملتم�س: 

مراآة   ،690/1 العارفين:  هدية   ،326/3 الأعيان: 

الجنان: 61/3، �شذرات الذهب: 241/5، الإحاطة: 

.)113/4

�لتور�ة  في  وق��ع  ما  بيان  في  �لغليل  �صفاء   -5

الملك  عبد  المعالي  لأبي  �لتبديل،  من  و�لإنجيل 

ابن عبد اهلل بن يو�شف بن محمد الجويني المعروف 

خطية  ن�شخة  منه  478ه(.  )ت:  الحرمين  باإمام 

باآيا�شوفيا، تحت رقم )2347(.  ن�شر في القاهرة 

1989م بتحقيق: د. اأحمد حجازي ال�شقا.

�لن�صارى  على  �ل���رد  ف��ي  �لمق�صود  غ��اي��ة   -�

المغربي  يحيى  ب��ن  ال�شمواأل  للمهتدي  و�ل��ي��ه��ود، 

)ت:570ه(. منه ن�شخة خطية بمكتبة رئي�س الكتاب 

�شنة  بالقاهرة  ن�شر   .)545( رقم  تحت  م�شطفى، 

2006م بتحقيق: د. اإمام حنفي �شيد عبد اهلل.

و�لن�صارى،  �ليهود  على  �ل��رد  في  ق�صيدة   -�

بن  الح�شن  بن  يو�شف  بن  �شعيد   
)33(

الف�شل لأب��ي 

6ه(. )خريدة الق�شر:  �شمرة الأواني الكاتب )ق: 

263/2، الوافي بالوفيات: 171/15(.

�لن�صارى،  و  �ليهود  على  �ل��رد  ف��ي  مقالة   -8

محمد  ب��ن  يو�شف  ب��ن  اللطيف  عبد  محمد  لأب���ي 

اأع��الم  )�شير  629ه(.  )ت:  البغدادي  المو�شلي 

 ،232/7 ال��ذه��ب:  ���ش��ذرات   ،323/22 ال��ن��ب��الء: 

الوافي   ،695 الأنباء:  عيون   ،1572 الأدب��اء:  معجم 

قا�شي  لبن  ال�شافعية  طبقات   ،74/19 بالوفيات: 

�شهبة: 99/2، فوات الوفيات: 386/2(.

ف�صائح  م���ن  �ل��م�����ص��ه��ود  �ل��و����ص��ح  �ل��ب��ي��ان   -9

الح�شين  بن  �شالح  البقاء  لأبي  و�ليهود،  �لن�صارى 

الجعفري الها�شمي )ت: 668ه(. )معجم الموؤلفين: 

البريطاني،  بالمتحف  خطية  ن�شخة  منه   .)830/1

تحت رقم )16616(.

�لفاجرة،  �لأ�صئلة  عن  �لفاخرة  �لأج��وب��ة   -10

العالء  اأب��ى  بن  الدين  �شهاب  اأحمد  العبا�س  لأب��ي 

684ه(.  )ت:  القرافي  الرحمن  عبد  بن  اإدري�����س 

الزكية:  النور  �شجرة   ،217/1 المذهب:  )الديباج 

العارفين:  هدية   ،11/1 الظنون:  ك�شف   ،188/1

الثالث  اأحمد  بمكتبة  خطية  ن�شخة  منه   .)99/1

بتركيا، تحت رقم )1772(.

�ل��ن�����ص��ارى  ع���ل���ى  و�ل������م������ردود  �ل���م���خ���رج   -11

و�ليهود، لأبي عبد اهلل محمد بن �شعيد البو�شيري 

وف��ي  1319ه،  ال��ق��اه��رة  ف��ي  ن�شر  )ت:696ه(. 

ال��ت��راث:  ال��ت��اري��خ  )معجم  1907م.  بطر�شبورج 

.)2752/4

12- �لرد على �ليهود و�لن�صارى، لأبي الح�شن 

714ه(.  )ت:  الباجي  محمد  بن  علي  الدين  عالء 

)معجم   .)794( رقم  تحت  بكوبريلي،  ن�شخة  منه 

 ،227/6 ال�شافعية:  طبقات   ،511/2 الموؤلفين: 

التراث:  التاريخ  معجم   ،511/2 الموؤلفين:  معجم 

.)2144

العبا�س  لأب��ي  و�لن�صارى،  �ليهود  م�صاألة   -13

اأح���م���د ب���ن ع��ب��د ال��ح��ل��ي��م ب���ن ت��ي��م��ي��ة ال��ح��ران��ي 
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خطية  ن�شخة  منها  توجد  728ه(.  الدم�شقي)ت: 

بمكتبة اأوقاف بغداد، تحت رقم )36511(. 

�ليهود  على  �أج��وب��ة  ف��ي  �لحيارى  ه��د�ي��ة   -14

الدين محم�د بن  و�لن�صارى، لأبي عبد اهلل �شم�س 

بكر الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية 

ك�شف   ،159/2 العارفين:  )ه��دي��ة  )ت:751ه(. 

الظنون: 2030/2، معجم الموؤلفين: 165/3(. منه 

رقم  تحت  الم�شرية،  الكتب  ب��دار  خطية  ن�شخة 

.)21369(

15- منهج �ل�صو�ب في قبح ��صتكتاب �أهل �لكتاب، 

لأبي الح�شن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 

)ت:762ه(.  المو�شلي  الدريهم  بابن  المعروف 

)الأعالم للزركلي: 6/5(. منه ن�شخة خطية بمكتبة 

اأحمد الثالث بتركيا، تحت رقم )1404(.

لأبي  �ل��ذم��ة،  �أه���ل  ��صتعمال  ف��ي  �لمذمة   -1�

اأمامة محمد بن علي بن النقا�س )ت: 763ه(. منه 

تحت  الم�شرية،  الكتب  بدار  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

اإبراهيم  د. عبد اهلل  بتحقيق:  رقم )1693(. طبع 

ابن علي الطريقي، دار الم�شلم 1415ه.

و�لن�صارى،  �ليهود  في  �لعمرية  �لعهود   -1�

العطار  بن  محمد  بن  اأحمد  العبا�س  اأب��و  جمعها 

الدني�شري )ت: 794ه(. )ك�شف الظنون: 1180/2، 

هدية العارفين: 116/1(. 

18- �لأق������و�ل �ل��ق��وي��م��ة ف���ي ح��ك��م �ل��ن��ق��ل من 

�لكتب �لقديمة، لأبي الح�شن برهان الدين اإبراهيم 

885ه(. )ك�شف  ابن عمر البقاعي الخرباوي )ت: 

الظنون:140/1(. ن�شرته مجلة معهد المخطوطات، 

المجلد ال�شاد�س والع�شرون، الجزء الثاني، بتحقيق: 

د.محمد مر�شي الخولي، 1980م.

19- ر�صالة في �لمناق�صات �لو�قعة في �لتور�ة 

لعبد  و�لت�صوف،  �لكالم  علم  قبل  من  و�لإنجيل 

منه  9ه(.  )ق:  الكرماني  الإ�شالم  جالل  الرحمن 

رقم  تحت  بتركيا،  �شوفيا  اآيا  بمكتبة  خطية  ن�شخة 

.)2188(

20- �لأ���ص��ل �لأ���ص��ي��ل ف��ي ت��ح��ري��م �ل��ن��ظ��ر في 

الدين  �شم�س  اهلل  عبد  لأب��ي  و�لإن��ج��ي��ل،  �ل���ت���ور�ة 

مح�م����د بن عب��د الرحم��ن ال�شخ����اوي ال�ش��اف��ع���ي 

ك�شف   ،25/10 الذهب:  )���ش��ذرات  907ه(.  )ت: 

الظنون: 107/1، معجم الموؤلفين: 399/3(. 

و�لن�صارى،  �ليهود  ��صتعمال  ف��ي  ر�صالة   -21

التلم�شاني  ال��م��غ��ي��ل��ي  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  ب��ن  لمحمد 

هدية   ،845/1 ال��ظ��ن��ون:  )ك�شف  )ت:909ه(. 

الرحيم  عبد  بتحقيق:  ن�شرت   .)224/2 العارفين: 

ابن حادة - عمر بنميرة، دار اأبي رقراق، 2005م.

 ،
)34(

�ل��ك��اف��ري��ن �ل��ق��وم  على  �ل��دي��ن  نا�صر   -22

الأندل�شي  الحجري  قا�شم  بن  اأحمد  الدين  ل�شهاب 

م��رات.  ث��الث  طبع  1051ه(.  �شنة  بعد  )ت��وف��ي 

رقم  تحت  ال�شريف،  الأزه���ر  بمكتبة  ن�شخة  منه 

.)307014(

�أه����ل �ل��ك��ت��اب  23- ف�����ص��ل �ل��خ��ط��اب ف���ي ك��ف��ر 

و�لن�صاب، ل�شليمان بن عبد اهلل بن على بن الح�شن 

ابن اأحمد ابن يو�شف بن عمار البحراني ال�شراوي 

من علماء ال�شيعة )ت: 1121ه(. )هدية العارفين: 

405/1، اإي�شاح المكنون: 191/2(.

24- ر���ص��ال��ة ف��ي �لإن��ج��ي��ل و�ل���ت���ور�ة و�ل��ق��ر�آن، 

لإبراهيم متفرقة بن عبد اهلل المهتدي الإ�شتانبولي 

بمكتبة  خطية  ن�شخة  منه  1121ه(.  )ت:  العثماني 

قدم   .)1/3442( رقم  تحت  بتركيا،  اأفندي  اأ�شعد 

المطبعة  واأ�ش�س  وتعلم،  واأ�شلم  الإفرنج  بالد  من 

العثمانية في ا�شتانبول.
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�ليهود  ع��ل��ى  �ل���رد  ف��ي  �ل��م��وم��ن��ي��ن  �صيف   -25

و�لن�صارى، لعلي قلي بن محمد بن محمد اإ�شماعيل 

الدين  لنا�شر  الخا�س  الطبيب  الإ���ش��الم  جديد 

فهر�س   ،315 ر�شوي:  )فهر�س  12ه(.  )ق.  �شاه 

ن�شخة   .)294/10 مرع�شي:  نجفي  مخطوطات 

ر�شوي،   ،12 القرن  في  كتب   1675 اأعظم  م�شجد 

تحت رقم )673(.

 ....... �لكتاب،  �أهل  على  �لرد  في  �للباب   -2�

)اإي�شاح المكنون: 399/2(.

ر�بعا: �لكتب �لتي ت�سمنت �لرد على �ليهود 

و�لن�سارى.

1- كتاب �لمقالت، لأبي عي�شى محمد بن هارون 

296ه(. نقد فيه الطوائف  ابن محمد الوراق )ت: 

)الفهر�شت  والن�شرانية.  واليهودية  الفار�شية 

لبروكلمان:  العربي  الأدب  ت��اري��خ  ل��ل��ن��دي��م:216، 

.)30/4

بن  الح�شن  محمد  لأب��ي  و�ل��دي��ان��ات،  �لآر�ء   -2

اأبي  اأخ��ت  ابن  المتكلم،  ال�شيعي  النوبختي  مو�شى 

)الفهر�شت  300ه(.  بعد  )ت:  نوبخت  بن  �شهل 

للنديم: 225، �شير اأعالم النبالء: 327/15، الوافي 

 ،261/2 المكنون:  اإي�شاح   ،175/12 بالوفيات: 

معجم الموؤلفين: 595/1(.

3- �لمعونة في �لأ�صول، لأبي بكر بن اأحمد بن 

للنديم:  )الفهر�شت  326ه(.  )ت:  الإخ�شيد  علي 

اأع��الم  �شير   ،198/1 النبوة:  دلئ��ل  تثبيت   ،221

النبالء: 218/15، هداية الحيارى: 189(.

من�شور  لأب��ي  �ل�����ص��ف��ات،  و�إث��ب��ات  �لتوحيد   -4

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ال�شمرقندي 

الحنفي )ت: 333ه(. )الجواهر الم�شية: 360/3، 

 ،19/7 للزركلي:  الأعالم   ،86/2 ال�شعادة:  مفتاح 

هدية العارفين: 36/2(.

الح�شن  لأب��ي  �لإ����ص���الم،  بمناقب  �لإع����الم   -5

محمد بن يو�شف العامري الني�شابوري )ت:381ه(. 

خطية  ن�شخة  منه   .)148/7 للزركلي:  )الأع���الم 

رقم  تحت  م��ج��م��وع،  �شمن  با�شا  راغ���ب  بمكتبة 

)1463(، ن�شر في القاهرة �شنة 1967م.

�- تمهيد �لأو�ئل وتلخي�س �لدلئل، لأبي بكر 

ن�شخة  منه  )403ه(.  الباقالني  الطيب  بن  محمد 

)البداية   .)2201( رقم  تحت  �شوفيا،  اآيا  بمكتبة 

والنهاية: 548/15، �شير اأعالم النبالء: 269/20، 

تاريخ الأدب لبروكلمان: 51/4(.

القا�شي  الح�شن  لأبي  �لنبوة،  دلئل  تثبيت   -�

415ه(.  )ت:  الهمداني  اأح��م��د  ب��ن  الجبار  عبد 

 ،107/6 78/5، المقفى الكبير:  )�شذرات الذهب: 

هدية   ،82/1 ل�����ش��زك��ي��ن:  ال��ع��رب��ي  الأدب  ت��اري��خ 

 ،386/15 والنهاية:  البداية   ،499/1 العارفين: 

اإي�شاح المكنون: 478/1، معجم الموؤلفين: 46/2(. 

منه ن�شخة خطية في �شهيد علي بتركيا، تحت رقم 

.)1575(

، لأب��ي الح�شن 
)35(

�ل��خ��م�����ص��ة ���ص��رح �لأ���ص��ول   -8

اأي�شًا.  الهمداني  اأحمد  بن  الجبار  عبد  القا�شي 

عبد  بتحقيق:  ن�شر   .)46/2 الموؤلفين:  )معجم 

الكريم عثمان في القاهرة �شنة 1965م.

، لأبي 
)3�(

9- �لمغني في �أبو�ب �لتوحيد و�لعدل

الهمداني  اأحمد  بن  الجبار  عبد  القا�شي  الح�شن 

اأي�شًا. )تاريخ الأدب العربي ل�شزكين: 73/1، معجم 

الموؤلفين: 46/2(. منه ن�شخة خطية بمكتبة �شنعاء 

اليمن، تحت رقم )193(.

10- درك �لبغية في و�صف �لأديان و�لعباد�ت، 
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اأحمد  بن  اهلل  عبيد  بن  الأمير  الملك  عز  لمحمد 

اأع��الم  )�شير  420ه(.  )ت:  الجندي  الم�شبحي 

مراآة   ،102/5 الذهب:  �شذرات   ،362/17 النبالء: 

الأع��الم   ،9/4 بالوفيات:  الوافي   ،29/3 الجنان: 

معجم   ،752/1 الظنون:  ك�شف   ،259/6 للزركلي: 

الموؤلفين: 322/2(. 

�أعالم �لنبوة، لأبي الح�شن علي بن محمد   -11

ابن حبيب الماوردي الب�شري ال�شافعي )ت: 450ه(. 

ك�شف   ،267/5 ال�شبكي:  لبن  ال�شافعية  )طبقات 

منه   .)499/2 الموؤلفين:  معجم   ،161/1 الظنون: 

رقم  بتركيا، تحت  �شهيد علي  بمكتبة  ن�شخة خطية 

)1570(، طبع في القاهرة 1319ه / 1901م.

لأبي  �لخالية،  �لقرون  عن  �لباقية  �لآث��ار   -12

الخوارزمي  البيروني  اأحمد  بن  محمد  الريحان 

)ت:453ه(. منه ن�شخة خطية بمكتبة اأحمد ثالث، 

تحت رقم )3043(، وفي طهران مجل�س، تحت رقم 

.)2132(

�أبي  و�لنحل،  و�لأه��و�ء  �لملل  في  �لف�صل   -13

محمد علي بن اأحمد بن حزم الظاهري )ت:456ه(. 

 ،309 المقتب�س:  ج��ذوة   ،543/2 الملتم�س:  )بغية 

 ،195/18 النبالء:  اأعالم  �شير   ،170/1 الذخيرة: 

وفيات الأعيان: 326/3، البداية والنهاية: 176/1، 

 ،61/3 الجنان:  م��راآة   ،690/1 العارفين:  هدية 

الإحاطة: 113/4(.

، لأبي المعالي 
)3�(

14- �ل�صامل في �أ�صول �لدين

محمد  ب��ن  يو�شف  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  الملك  عبد 

478ه(.  )ت:  الحرمين  باإمام  المعروف  الجويني 

تحت  الم�شرية،  الكتب  ب��دار  م�شورة  ن�شخة  منه 

الن�شار،  �شامي  علي  بتحقيق:  ن�شر   ،)1290( رقم 

اأع��الم  )�شير  1969م.  بالإ�شكندرية  ال��م��ع��ارف 

الكبرى:  ال�شافعية  طبقات   ،475/18 ال��ن��ب��الء: 

الجنان:  مراآة   ،97/16 والنهاية:  البداية   ،171/5

97/3، رو�شات الجنات: 159/5، �شذرات الذهب: 

339/5، مفتاح ال�شعادة: 103/2، معجم الموؤلفين: 

.)318/2

الكريم  عبد  بن  لمحمد  و�ل��ن��ح��ل،  �لملل   -15

ن�شخة  منه  548ه(.  )ت:  ال�شهر�شتاني  اأحمد  ابن 

رقم  تحت  ال�شريف،  المكي  الحرم  بمكتبة  خطية 

)1451.(.  )�شير اأعالم النبالء: 253/20، وفيات 

الأعيان: 273/4(.

اهلل  عبد  لأبي  �ْلَب�َصِر،  بَخْيِر  �ْلِب�َصِر  َخْيُر   -1�

567ه(.  )ت:  ال�شقلي  ظفر  بن  محمد  بن  محمد 

الأعيان:  )وفيات  1280ه.  �شنة  الحجر  على  طبع 

125/1، معجم الأدباء:  الوافي بالوفيات:   ،396/4

هدية   ،522/20 النبالء:  اأع��الم  �شير   ،2644/6

العارفين: 96/2، الأعالم للزركلي: 231/6(.

�أ����ص���ول علم  ف���ي  �لإ����ص���الم  �إل����ى  �ل���د�ع���ي   -1�

محمد  ب��ن  الرحمن  عبد  ال��ب��رك��ات  لأب���ي  �ل���ك���الم، 

 .)728/1 الظنون:  )ك�شف  )ت:577ه(.  الأنباري 

الب�شائر  دار  باغجوان،  ح�شن  �شيد  بتحقيق:  �شدر 

الإ�شالمية، بيروت 1988م.  

و�لم�صركين،  �لم�صلمين  ف��رق  �ع��ت��ق��اد�ت   -18

لأبي المعالي محمد بن عمر بن الح�شين فخر الدين 

الرازي الطبر�شتاني )ت: 606ه(. منه ن�شخة خطية 

بمكتبة مراد بخاري بتركيا، تحت رقم )2/171(. 

ورغم  بعد جهد جهيد،  به  تو�شلنا  ما  اآخر  هذا 

عدم توفر جميع الم�شادر فاإننا حاولنا ما ا�شتطعنا 

لعلهم  لآخرين  الفر�شة  ونترك  �شبيال،  ذلك  اإل��ى 

مت�شل  البحث  فداأب  عليه  نقف  لم  ما  اإلى  ي�شلوا 

بف�شل اهلل، والحمد هلل رب العالمين. 
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)1( مفقود.

)2( فقود.

)3( مفقود. 

)4( مفقود.

)5( مفقود. 

)6( مفقود. 

)7( مفقودة. 

)8( مفقود.

)9( مفقود.

)10( مناق�شة اأ�شول الديانات في المغرب الو�شيط والحديث، 

عدد  المغرب،   - العلمي  البحث  مجلة  المنوني،  لمحمد 

)13(، �شنة )1388ه - 1968م(، �س 23 - 32.

)11( مفقود.

)12( مفقود.

)13( مفقود.

)14( مفقود.

)15( مفقود.

)16( مفقود.

)17( مفقود.

اليعقوبي  ع��دي  بن  يحيى  رد  خ��الل  من  ا�شمه  حفظ   )18(

الن�شراني على ر�شالة الكندي.

)19( مفقود. 

)20( مفقود.

)21( مفقود.

)22( مفقود.

)23( مفقود.

)24( مفقودة.

)25( مفقود.

)26( مفقود. 

)27( مفقود.

)28( مفقود.

)29( ن�شره د. محمد �شامة بعنوان )بين الإ�شالم والم�شيحية(، 

طبعة مكتبة وهبة.

الأخير  الباب  خ�ش�س  بابا،   35 من  المخطوط  يتكون   )30(

عن �شتة مجال�س عقدها لمحاورة الم�شيحيين الق�شتاليين 

باإ�شبانيا.

فيها  فاعتنق  تون�س  اإل��ى  �شافر  م�شيحيين،  اأبوين  من   )31(

للزركلي  الإع����الم  ف��ار���س(،  )اأح��م��د  وت�شمى  الإ���ش��الم 

.193/1

موؤ�ش�شة  من�شورات  رب��ه،  مربيه  العينين  ماء  اأ.  ن�شره   )32(

ال�شيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي.

العبارة  ح�شن  جلياًل  كاتبًا  وك��ان  فاأ�شلم،  ا  يهوديًّ كان   )33(

بليغا. )الوافي بالوفيات: 171/15(.

بعنوان  اآخ��ر  كتابًا  له  اأن  المن�شور  الوهاب  عبد  ذكر   )34(

)الرد على اليهود والن�شارى من كتبهم(. اأحمد بن قا�شم 

ويدافع  بالعربية  يوؤلف  موري�شكي  اآخ��ر  الحجري  الفقاي 

جهرة عن الإ�شالم، لعبد الوهاب المن�شور موؤرخ المملكة، 

المطبعة الملكية - الرباط.

الرد على  القا�شي  فيه  ثماني �شفحات عر�س  فيه نحو   )35(

الن�شارى.

)36( في الجزء الخام�س منه يرد على الن�شارى في اأكثر من 

�شبعين �شفحة. 

و�شلب  الألوهية،  فهم  في  الن�شارى  اآراء  فيه  عر�س   )37(

كثيرة  ن�شو�س  على  معتمدًا  ذلك  في  وناق�شهم  الم�شيح، 

من الإنجيل. 

�لحو��صي :

1- اأبجد العلوم، ل�شديق ح�شن القنوجي، دار الكتب العلمية.

2- اإتحاف اأعالم النا�س بجمال اأخبار حا�شرة مكنا�س، لمولي 

عبد الرحمن ابن زيدان، مطابع )اإديال( الدار البي�شاء.

3- اإتمام الأعالم )ذيل لكتاب الأعالم لخير الدين الزركلي(،  

لنزار اأباظة و محمد ريا�س المالح، دار �شادر - بيروت.

4- الإحاطة في اأخبار غرناطة، لذي الوزارتين ل�شان الدين بن 

الخطيب، تحقيق: محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي 

بالقاهرة.

القيم  بن  اهلل  عبد  اأبي  الدين  ل�شم�س  الذمة،  اأهل  اأحكام   -5

بن  �شاكر  و  البكري  اأحمد  بن  يو�شف  تحقيق:  الجوزية، 

توفيق العاروري، رمادي للن�شر.

يوؤلف  موري�شكي  اآخ��ر  الحجري  الفقاي  قا�شم  بن  اأحمد   -6

جريدة �لم�صادر  و�لمر�جع
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بالعربية ويدافع جهرة عن الإ�شالم، لعبد الوهاب المن�شور 

موؤرخ المملكة، المطبعة الملكية - الرباط.

اأبي  الدين  جمال  للوزير  الحكماء،  باأخبار  العلماء  اإخبار   -7

الخديوية  الكتب  دار  القفطي،  يو�شف  بن  علي  الح�شن 

بم�شر.

8- اأدب الجدل والدفاع في العربية بين الم�شلمين والم�شيحيين 

واليهود، لموريت�س �شتين�شنيدر، ترجمة: �شالح عبد العزيز 

ح�شن،  خليفة  محمد  وتقديم:  مراجعة  اإدري�س،  محجوب 

المجل�س الأعلى للثقافة.

9- اأزهار الريا�س في اأخبار عيا�س، ل�شهاب الدين اأحمد بن 

لإحياء  الم�شترك  ال�شندوق  التلم�شاني،  المقري  محمد 

التراث الإ�شالمي.

العبا�س  لأبي  الأق�شى،  المغرب  دول  لأخبار  ال�شتق�شا   -10

�شهاب الدين اأحمد بن خالد النا�شري ال�شالوي، اإعتناء: 

محمد عثمان، دار الكتب العلمية.

بن  اللطيف  عبد  الظنون،  لك�شف  المتممة  الكتب  اأ�شماء   -11

محمد ريا�شي زارة، تحقيق وتو�شيح: د. محمد التونجي، 

مكتبة الخانجي بم�شر.

12- اإظهار الحق، رحمت اهلل الهندي، تحقيق: محمد ملكاوي 

، دار الحديث.

13- اإعتاب الكتاب، لأبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن اأبي 

�شالح  د.  تحقيق:  الأب��ار،  بابن  المعروف  الق�شاعي  بكر 

الأ�شتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق.

والأوه���ام  الف�شاد  من  الن�شارى  دي��ن  في  بما  الإع���الم   -14

القرطبي،  عمر  بن  اأحمد  الإ�شالم،  دين  محا�شن  واإظهار 

تحقيق: د. اأحمد حجازي ال�شقا، دار التراث العربي.

الم�شمى   - الأع��الم  من  الهند  تاريخ  في  بمن  الإع��الم   -15

بنزهة الخواطر وبهجة الم�شامع والنواظر، لعبد الحي بن 

فخر الدين الح�شني، دار ابن حزم.

بن  بكر  لأب��ي  و  ع�شكر  بن  اهلل  عبد  لأب��ي  مالقة،  اأع��الم   -16

خمي�س، دار الغرب الإ�شالمي.

ملوك  من  الح��ت��الم  قبل  بويع  من  في  الأع���الم  اأع��م��ال   -17

ليفي  تحقيق:  الخطيب،  اب��ن  ال��دي��ن  لل�شان  الإ���ش��الم، 

بروفن�شال، دار المك�شوف. 

خليل  بن  الدين  ل�شالح  الن�شر،  واأع��وان  الع�شر  اأعيان   -18

ابن اأيبك ال�شفدي، تحقيق: د. علي اأبو زيد واآخرون، دار 

الفكر المعا�شر بيروت - لبنان.

مو�شى  بن  اإبراهيم  اإ�شحاق  لأبي  الإن�شادات،  و  الإفادات   -19

اأب��و  محمد  د.  وتحقيق:  درا���ش��ة  الأن��دل�����ش��ي،  ال�شاطبي 

الأجفان، موؤ�ش�شة الر�شالة.

دار  الزحيلي،  الحرمين، د. محمد  اإمام  الجويني  الإمام   -20

القلم - دم�شق.

الن�شرانية،  �شبه  ك�شف  ف��ي  الإ�شالمية  النت�شارات   -21

الحنبلي،  ال�شر�شري  الطوفي  القوي  عبد  بن  ل�شليمان 

تحقيق: د. �شالم بن محمد القرني، مكتبة العبيكان.

22- اإي�شاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون، لإ�شماعيل 

با�شا البغدادي، دار اإحياء التراث العربي.

23- بحوث في مقارنة الأديان، الدين - ن�شاأته - الحاجة اإليه، 

د. اأحمد عبد الرحيم ال�شايح، دار الثقافة - الدوحة. 

تحقيق:  كثير،  اب��ن  اإ�شماعيل  لعماد  والنهاية،  البداية   -24

للطباعة  هجر  التركي،  المح�شن  عبد  بن  اهلل  عبد  د. 

والن�شر.

للقا�شي  ال�شابع،  القرن  بعد  من  بمحا�شن  الطالع  البدر   -25

محمد بن علي ال�شوكاني، دار الكتب العلمية.

الف�شل  لأب��ي  الأدي���ان،  اأه��ل  عقائد  معرفة  في  البرهان   -26

ب�شام  د.  تحقيق:  الحنبلي،  ال�شك�شكي  من�شور  بن  عبا�س 

علي �شالمة العمو�س، مكتبة المنار الأردن - الزرقاء.

28- تاج التراجم في طبقات الحنفية، لأبي العدل زين الدين 

قا�شم ابن قطلوبغا، مكتبة العاني - بغداد.

العربية  اإلى  نقله  بروكلمان،  لكارل  العربي،  الأدب  تاريخ   -29

د.عبد الحليم النجار، دار المعارف.

30- تاريخ الإ�شالم ووفيات الم�شاهير والأعالم، ل�شم�س الدين 

محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد 

الرحمن تدمري، دار الكتاب العربي.

31- تاريخ التراث العربي، د. فوؤاد �شزكين، نقله اإلى العربية 

محمود فهمي حجازي، جامعة الإمام �شعود. 

32- تاريخ الدولتين الموحدية والحف�شية، لمحمد بن اإبراهيم 

الزرك�شي، تحقيق: محمد ما�شور، المكتبة العتيقة. 

33- تاريخ مدينة دم�شق، لأبي القا�شم علي بن الح�شن بن هبة 

�شعيد  اأبي  الدين  محب  وتحقيق:  درا�شة  ع�شاكر،  بن  اهلل 

عمر العمري، دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع. 

ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  لأبي  ال�شالم،  مدينة  تاريخ   -34
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دار  معروف،  عواد  ب�شار  د.  تحقيق:  البغدادي،  الخطيب 

الغرب الإ�شالمي.

الهمداني،  الجبار  لعبد  للقا�شي  النبوة،  دلئ��ل  تثبيت   -35

تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، دار العربية، بيروت.

�شالح  البقاء  لأب��ي  الإنجيل،  التوراة  حرف  من  تخجيل   -36

ابن الح�شين الجعفري الها�شمي، تحقيق: د. محمود عبد 

الرحمن قدح، مكتبة العبيكان.

37- تراجم الموؤلفين التون�شيين، لمحمد محفوظ، دار الغرب 

الإ�شالمي.

عيا�س  للقا�شي  الم�شالك،  وتقريب  ال��م��دارك  ترتيب   -38

مطبعة  ال�شحراوي،  ال��ق��ادر  عبد  تحقيق:  اليح�شبي، 

ف�شالة.

�شبع  )خ��الل  تيمية  اب��ن  الإ���ش��الم  �شيخ  ل�شيرة  الجامع   -39

قرون(، جمعه وو�شع فهار�شه: محمد عزيز �شم�س و علي 

ابن محمد العمران، دار عالم الفوائد.

بالأندل�س  الكتاب  واأه��ل  الم�شلمين  بين  الديني  الجدل   -40

عبد  الحليم  عبد  خالد  د.  ال��خ��زرج��ي(،   - ح��زم  )اب��ن 

الرحيم ال�شيوطي، دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع.

اهلل  عبد  لأب��ي  الأندل�س،  ولة  ذكر  في  المقتب�س  ج��ذوة   -41

للتاأليف  الم�شرية  الدار  الحميدي،  ن�شر  اأبي  بن  محمد 

والترجمة. 

خالل  الن�شارى  على  ال��رد  في  الم�شلمين  علماء  جهود   -42

طراد  محمد  بن  لبدر  الأول���ى،  الهجرية  ال�شتة  ال��ق��رون 

المعيقل، وزارة التعليم العالي للمملكة العربية ال�شعودية.

43- الجواب ال�شحيح لمن بدل دين الم�شيح، لأحمد بن عبد 

د. عبد  و  نا�شر  د. علي ح�شن  تحقيق:  تيمية،  بن  الحليم 

العزيز اإبراهيم الع�شكر، دار العا�شمة - الريا�س. 

الوفاء  لأب��ي  الحنفية،  طبقات  ف��ي  الم�شية  ال��ج��واه��ر   -44

الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  د.  تحقيق:  الحنفي،  القر�شي 

هجر للطباعة والن�شر. 

الحق  لعبد  ال��ي��ه��ود،  على  ال���رد  ف��ي  ال��م��م��دود  الح�شام   -45

الإ�شالمي المغربي، تحقيق وتعليق: د. عمر وفيق الداعوق، 

دار الب�شائر الإ�شالمية. 

عبد  لل�شيخ  ع�شر،  الثالث  القرن  تاريخ  في  الب�شر  حلية   -46

الرزاق البيطار، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار �شادر 

- بيروت.

47- حوادث الدهور في مدى الأيام وال�شهور، لبن تغري بردي، 

تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب.

تحقيق  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  لأبي  الحيوان،   -48

ومطبعة  �شركة  ه����ارون،  محمد  ال�����ش��الم  عبد  و���ش��رح: 

م�شطفى البابي الحلبي واأولده بم�شر.

محمد  بن  ال��ق��ادر  لعبد  ال��م��دار���س،  تاريخ  في  ال��دار���س   -49

دار  الدين،  �شم�س  اإبراهيم  اإع��داد:  الدم�شقي،  النعيمي 

الكتب العلمية.

الهلينية(،  الم�شيحية  والنحل )اأ�شول  الملل  50- درا�شات في 

حررها وترجم بع�شها: د. محمد عبد اهلل ال�شرقاوي، كلية 

دار العلوم - جامعة القاهرة.

الف�شل  لأب��ي  الثامنة،  المائة  اأعيان  في  الكامنة  ال��درر   -51

اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالني، تحقيق: د. محمد عبد 

المعيد خان، مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية.

52- الدليل اإلى مراجع المو�شوعات الإ�شالمية، لمحمد �شالح 

المنجد، دار الوطن.

اأعيان علماء المذهب، لبن  الديباج المذهب في معرفة   -53

النور،  اأبو  الأحمدي  محمد  د.  تحقيق:  المالكي،  فرحون 

مكتبة دار التراث.

اأبي عبد اهلل محمد بن  54- ديوان البو�شيري، ل�شرف الدين 

الكتب  دار  ب�شج،  ح�شن  اأحمد  اأ.  و�شرح:  تقديم  �شعيد، 

العلمية.

55- الذخيرة في محا�شن اأهل الجزيرة، لأبي الح�شن علي بن 

الثقافة  دار  اإح�شان عبا�س،  د.  تحقيق:  ال�شنتريني،  ب�شام 

بيروت - لبنان.

اأحمد بن  الدين  الف�شل �شهاب  الكامنة، لأبي  الدرر  56- ذيل 

المنظمة  دروي�س،  عدنان  د.  تحقيق:  الع�شقالني،  حجر 

العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة.

بن  الرحمن  عبد  الحافظ  الحنابلة،  طبقات  على  الذيل   -57

بن  الرحمن  عبد  د.  وتعليق:  تحقيق  رج��ب،  ب��ن  اأح��م��د 

�شليمان العثيمين، مكتبة العبيكان.

عبد  لأب��ي  وال�شلة،  المو�شول  لكتابي  والتكملة  الذيل   -58

اهلل محمد بن عبد الملك الأن�شاري المراك�شي، تحقيق: 

د.اإح�شان عبا�س، دار الثقافة. 

عبد  لأب��ي  وال�شلة،  المو�شول  لكتابي  والتكملة  الذيل   -59



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 28

اهلل محمد بن عبد الملك الأن�شاري المراك�شي، تحقيق: 

محمد بن �شريفة.

60- رحلة الكتاب العربي اإلى ديار الغرب فكرا ومادة، لمحمد 

ماهر حمادة، موؤ�ش�شة الر�شالة.

61- الرد الجميل لألوهية عي�شى ب�شريح الإنجيل، لأبي حامد 

الجيل  دار  ال�شرقاوي،  اهلل  عبد  محمد  تحقيق:  الغزالي، 

- بيروت.

62- ال�شر الم�شون فيما اأكرم به المخل�شون، لطاهر ال�شدفي، 

تحقيق: حليمة، دار الغرب الإ�شالمي.

بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  ل�شم�س  النبالء،  اأعالم  �شير   -63

نعيم  محمد  و  الأرن��اأووط  �شعيب  تحقيق:  الذهبي،  عثمان 

العرق�شو�شي، موؤ�ش�شة الر�شالة.

بن  لمحمد  المالكية،  طبقات  في  الزكية  النور  �شجرة   -64

محمد مخلوف، المطبعة ال�شلفية.

65- �شذرات الذهب في اأخبار من ذهب، لعبد الحي العكبري 

ومحمود  الأرن�������اوؤوط  ال��ق��ادر  ع��ب��د  تحقيق:  ال��ح��ن��ب��ل��ي، 

الأرناوؤوط، دار ابن كثير.

لطا�س  العثمانية،  الدولة  علماء  في  النعمانية  ال�شقائق   -66

كبرى زاده، دار الكتاب العربي بيروت - لبنان.

الدين محمد  ل�شم�س  التا�شع،  القرن  الالمع لأهل  ال�شوء   -67

ابن عبد الرحمن ال�شخاوي، دار الجيل - بيروت.

68- طبقات ال�شافعية، لبن قا�شي �شهبة، تحقيق: د. الحافظ 

عبد العليم خان، دائرة المعارف العثمانية.

الدين،  جمال  الأ�شنوي  الرحيم  لعبد  ال�شافعية،  طبقات   -69

تحقيق: كمال يو�شف الحوت، دار الكتب العلمية.

عبد  ن�شر  اأب��ي  الدين  لتاج  الكبرى،  ال�شافعية  طبقات   -70

عبد  و  الطناحي  تحقيق: محمود محمد  ال�شبكي،  الوهاب 

الفتاح محمد الحلو، دار اإحياء الكتب العربية.

عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  لأب��ي  الحديث،  علماء  طبقات   -71

البو�شي  اأك���رم  تحقيق:  ال�شالحي،  الدم�شقي  ال��ه��ادي 

واإبراهيم الزيبق، موؤ�ش�شة الر�شالة. 

72- طبقات الفقهاء، لأبي اإ�شحاق ال�شيرازي ال�شافعي، تحقيق: 

اإح�شان عبا�س، دار الرائد العربي بيروت - لبنان.

73- طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرت�شى، تحقيق: 

�شو�شنه ديفلد فلزر، بيروت - لبنان.

74- العبر في خبر من غبر،  ل�شم�س الدين محمد بن اأحمد بن 

عثمان الذهبي، تحقيق، محمد ال�شعيد بن ب�شيوني زغلول، 

دار الكتب العلمية.

بن  الرحمن  لعبد  والأخبار،  التراجم  في  الآث��ار  عجائب   -75

ح�شن الجبرتي، تحقيق: د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 

الرحيم، مطبعة دار الكتب الم�شرية بالقاهرة.

76- علماء ومفكرون عرفتهم، لمحمد المجذوب، دار ال�شواف 

للن�شر والتوزيع.

كتابة  وف��ن  والم�شيخات  ال�شيوخ  ومعاجم  الأث��ب��ات  علم   -77

التراجم، د. لموفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، جامعة اأم 

القرى مكة المكرمة.  

اإبراهيم  د.  الإ�شالم،  مفكري  عند  الأدي��ان  مقارنة  علم   -78

تركي، دار الوفاء للطباعة والن�شر.

اأ�شيبعة،  اأب��ي  لب��ن  الأط��ب��اء،  طبقات  في  الأن��ب��اء  عيون   -79

تحقيق: د. نزار ر�شا، دار مكتبة الحياة.

ماهر  تحقيق:  عيا�س،  القا�شي  �شيوخ  فهر�شت  الغنية   -80

زهير جرار، دار الغرب الإ�شالمي.

عطية  ب��ن  الحق  عبد  محمد  لأب��ي  عطية،  اب��ن  فهر�س   -81

اأبو الأجفان و محمد  المحاربي الأندل�شي، تحقيق: محمد 

الزاهي، دار الغرب الإ�شالمي.

زيدان،  ليو�شف  بطنطا،  الكتب  دار  مخطوطات  فهر�س   -82

معهد المخطوطات العربية - القاهرة.

بمكتبة  الموجودة  الميكروفيلمية  الم�شورات  فهر�س   -83

ال��ت��راث  واإح��ي��اء  العلمي  البحث  بمركز  الميكروفيلم 

الإ�شالمي، جامعة اأم القرى.

84- فهر�شة ابن خير، لمحمد بن خير الأموي، تحقيق: محمد 

فوؤاد من�شور، دار الكتب العلمية.

طبعة  تجدد،  ر�شا  تحقيق:  النديم،  لب��ن  الفهر�شت،   -85

طهران.

86- فهر�شت اللبلي، لأحمد بن يو�شف الفهري، تحقيق: يا�شين 

الغرب  دار  زي��ن��ة،  اأب���و  رب��ه  عبد  ع���واد  و  عيا�س  يو�شف 

الإ�شالمي.

المكي  الحرم  مكتبة  لمخطوطات  المخت�شر  الفهر�س   -87

مطيع  اأحمد  �شيد  بن  محمد  ومراجعة:  اإع��داد  ال�شريف، 

مكتبة  عيد،  الرحمن  عبد  بن  جميل  بن  عادل  و  الرحمن 

الملك فهد الوطنية.

الكتبي،  �شاكر  بن  لمحمد  عليها،  والذيل  الوفيات  فوات   -88
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تحقيق: د. اإح�شان عبا�س، دار �شادر - بيروت.

الكرم  اأب��ي  بن  علي  الح�شن  لأب��ي  التاريخ،  في  الكامل   -89
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�لمحور �لأول ماهية �لتر�ث 

قبل تحديد ماهية �لتر�ث، نرى �أن ثمة مالحظة 

�أن هنالك فرق جوهري  جديرة بالذكر، ونعني بها 

�سرمدي،  �إلهي  ومنهج  كدين  �لإ�سالم  بين  ملمو�س 

وتر�ث �لأمة كمعطى ح�ساري و�إنجاز ب�سري، وذلك 

من منطلق �أن تر�ث �أمتنا لي�س هو �لإ�سالم، وبالتالي 

فاإن �لإ�سالم لي�س هو تر�ث �أمتتا بال�سكل �لريا�سي 

و�إنما  زو�ياهما،  تناظرت  مثلثين  كتطابق  �ل�سارم 

مع  و�ل�سلب،  بالإيجاب  تفاعل  نتاج  �لتر�ث  يجيء 

�لإ�سالم بالدرجة �لأولى، ومع عدد �آخر من �لمذ�هب 

و�لثقافات و�لأديان بدرجة �أو باأخرى، فالتر�ث �إذن 

هو ح�سد من �لمعطيات تتمّخ�س عن طبيعة �لتجربة 

بد�يًة، ثمَة �إ�ضكاليٍة ح�ضاريٍة على جانب كبير من �لأهمية، نرى �أنه لز�ماً علينا �أن نبلورها ونحن 

ب�ضدد تقديم �لمعالجة �لعلمية �لدقيقة من �لمنظور �لإ�ضالمي، لبيان �أن �لعودة �إلى �لتر�ث �ضرورة 

ح�ضارية بكل ما تعني هذه �لكلمة من �ضمول. ونعني بهذه �لإ�ضكالية »�أنه لي�س لالإ�ضالم ق�ضية 

تر�ثية«، كما ذهب �إلى ذلك �لمفكر �لإ�ضالمي �لعالمي �لدكتور ر�ضدي فّكار �1349-1421هـ=1930-

2000م[. وحتى تكون �لروؤية �لح�ضارية �لتي نهدف �إليها من ور�ء هذه �لعودة و��ضحة لدى �لجميع، 

�ضرورة  هي  �لتر�ث  �إلى  �لعودة  لماذ�  مفاده:  �لبد�ية  منذ  نف�ضه  يفر�س  حيوي  ت�ضاوؤل  ثمة  فاإن 

ح�ضارية ينبغي علينا �لأخذ بها �لآن، وذلك على �لرغم من �أننا نعي�س هذه �لأيام قبالة �لبد�يات 

�لأولى من �لعقد �لثاني من �لقرن �لحادي و�لع�ضرين �لميالدي = �لعقد �لر�بع من �لقرن �لخام�س 

ع�ضر �لهجري؟!. مما يعني بعدنا �لزمني �ل�ضا�ضع عن عطاء تر�ثنا �لح�ضاري �لذي �ضهده �لتاريخ، 

هذ�  مثل  عن  لالإجابة  �ضبيلنا.  وفي  �لإ�ضالمية،  لح�ضارتنا  �ل�ضهي  �لإفر�ز  �لحقيقة  على  ومثل 

�لت�ضاوؤل �لحيوي، نقول: �إّن تر�ثنا ي�ضتمل في بنائه �لع�ضوي �لحّي، على عدة �أن�ضاق معرفية، مثل 

هذ� �لن�ضق �لمعنوي )�لثقافة( و�لن�ضق �لمادي )�لمدنية( و�لن�ضق �لعلمي )�لعلم �لإن�ضانية و�لبحتة 

و�لريا�ضية...�إلى �آخره(. وقد �أّدت هذه �لأن�ضاق مجتمعة درو�ً بارز�ً في ت�ضكيل �لبنية �لأ�ضا�ضية لهذ� 

�لتر�ث �لح�ضاري)�ل�ضامل( لكل مناحي �لحياة �لإ�ضالمية �إيان ع�ضور تاألقنا �لح�ضاري، وفي هذ� 

ما يجعل من �لعودة �إلى تر�ثنا �ضرورة ح�ضارية، وعند در��ضة �إ�ضكالية �لعودة �إلى �لتر�ث ك�ضرورة 

ح�ضارية ر�أينا �أن نق�ضم �لبحث �إلى �لمحاور �لآتية:

العودة اإلى التراث

�ضرورة ح�ضارية

د. م�صطفى محمد طه

بيروت - لبنان
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تعاملهما  و�أجد�دنا في  �آبائنا  �أحدثتها مو�قف  �لتي 

و�لجغر�فيا  �لتاريخ  حيثيات  وم��ع  �لدين  ه��ذ�  مع 

ون�سبّيتهما. �إن �لإ�سالم عقيدة ومنهاج �ساغتهما يد 

ومنحتهما  �لعالمة.  �لمريدة  �لقديرة  �لحكيمة  �هلل 

�ل�سفة �لد�ئمة �لتي تتجاوز حدود �لزمان و�لمكان 

�لن�سبية،  �لمتغّيرة  �لز�ئلة  �لموقوتة  و�أطروحتهما 

يت�سع  م��رن،  كامل،  ��ست�سر�ف  بمثابة  تكون  لكي 

عن  �لنظر  بغ�ّس  تجربة  ك��لَّ  ويحتوي  حالة،  لكل 

موقعها في �لزمان و�لمكان. �أما �لتر�ث فهو عطاء 

في  �لممتدة  �لد�ئمة  تاأثير�ته  رغ��م  وه��و  موقوت، 

م�سارب �لزمان و�لمكان. لن يبلغ حالة �ل�ستمر�رية 

و�لدو�م، كما �أنه - بو�سفه ح�سيلة لقاء و�قعي بين 

�لفجاجة  بين  متاأرجحًا  يجئ   - و�لعقيدة  �لإن�سان 

�لنق�س  وبين  و�لمرونة  �ل�سر�مة  وبين  و�لن�سج 

.
)1(

و�لكمال

�أما عن ماهية �لتر�ث من �لمنظور �ل�سطالحي، 

�لذي  �لح�ساري،  �لإن��ت��اج  بمثابة  هو  �لتر�ث  ف��اإن 

مع  �لمتفاعلة  �لأمم  من  �أّمة  ينحدر من خ�سائ�س 

من  عليه  تحتوي  ما  بكل  فيها  ن�ساأت  �لتي  �لبيئة 

وبالتالي  خا�سة.  ب�سفة  طبعتها  و�أح��د�ث  تجارب 

ومميز�تها  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  مالمحها  عليها  �أ���س��ب��غ��ت 

�لتي  �لأخ��رى  �لأم��م  عن  مّيزتها  �لتي  �لح�سارية، 

 .
)2(

وتقاليدها و�أعر�فها  حياتها  �أنماط  بدورها  لها 

�أو بمعنى �أدّق فاإن تر�ث �أمة ما هو ما قّدمه �سلفها 

وتو�رثته  عامة  ب�سفة  و�لثقافة  �لتفكير  مجال  في 

ت�سيف،  �أن  ��ستطاعت  ما  �إليه  و�أ�سافت  �لأجيال، 

لأّن  وذل��ك  م�ستقبل،  بال  �أم��ة  ت��ر�ث، هي  بال  و�أم��ة 

�لممّيزة ومكّونات  لها مالمحها  �لأمة يحفظ  تر�ث 

�سخ�سيتها، ويعطيها قاعدة تبني عليها م�ستقبلها، 

فاإذ� ُفقدت �لقاعدة ��ستحال بناء �لم�ستقبل. و�لأمم 

في  جهدً�  تاأُلو�  ل  �لقرون  عبر  تر�ثها  ي�سيع  �لتي 

وتحاول  منه،  تجده  ما  وتحفظ  بقاياه،  عن  �لبحث 

�أن  يمكنها  ���س��ورة  ف��ي  و�إظ��ه��اره  وت��ط��وي��ره،  �سقله 

�ل�سدد  هذ�  في  وهي  �لأم��م،  باقي  �أمام  به  تفاخر 

ت�ستعين بكل �لو�سائل �لمتاحة لها، وفي مقدمة تلك 

�لو�سائل محاولًة �ل�ستفادة من ثقافات �أخرى تحتّك 

وتتاأثر بها، وتكون مهمة هذه �لأمة �ختيار �لعنا�سر 

�ل�سالحة للتطوير �لموجودة في �لثقافات �لأخرى، 

تر�ثها.  �أي  ثقافتها،  في  �لموجود  �لنق�س  و�إكمال 

�لحتكاك،  �أ�سباب  في  بينها  فيما  �لأم��م  وتختلف 

عن  يبحث  و�لآخ���ر  �ل��ت��اأث��ر،  �إل��ى  ي�سطر  فبع�سها 

و�سائل �لحتكاك بثقافات �أغنى و�أرقى من ثقافته، 

.
)3(

لياأخذ عنها قوتها وي�سيفها �إلى ثقافته

�لمحور �لثاني �لتاأثير�ت �لح�ضارية في �لتر�ث 

تفاعل  على  �ساعد  �ل��ذي  �لحيوي  �لمعامل  �إن 

هذه �لتاأثير�ت �لح�سارية، �لتي �ساهمت في ت�سكيل 

�لفر�سة  هّياأ  �ل��ذي  �لجغر�في  �لإط���ار  هو  تر�ثنا 

من  �لإف��ادة  من  مّكنها  مما  �لإ�سالمية،  للح�سارة 

و�لمعا�سرة،  �ل�سابقة  �لب�سرية  و�لخبر�ت  �لأ�سالة 

�إمكانات  �لمتنوعة  معطياتها  على  �أ�سفى  وبالتالي 

�لرقّي و�لتطور. وهذ� ر�جع �إلى �أن �لإطار �لجغر�في 

- �لذي �سهد �نبثاق هذه �لح�سارة �إلى دنيا �لو�قع 

وموطن  �ل�سماوية  �لديانات  كان مهد   - �لمح�سو�س 

�لطرق  ملتقى  �أن���ه  كما  �ل��ك��ون،  ح�����س��ار�ت  �أق���دم 

�لأجنبية  �لتاأثير�ت  �أهم  ولعل  �لثقافية.  �لتجارية 

�لإ�سالمية  �ل��ح�����س��ارة  تكوين  ف��ي  �أ�سهمت  �ل��ت��ي 

�لمكّونات �لآتية:

��إغريقية[  هلينية  تاأثير�ت  هو  �لأول:  �لمكّون   -

عرفها �لم�سلمون عن طريق �لمد�ر�س �لإغريقية 

في �أنطاكية و�لإ�سكندرية وني�سابور وغيرها.

�ليهودي و�لن�سر�ني  �لتر�ث  �لثاني: هو  �لمكّون   -
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�لم�ستمد من �لتور�ة و�لإنجيل.

�لتي  �لفار�سية،  �لتاأثير�ت  هو  �لثالث:  �لمكّون   -

و�لحكم  �لإد�رة  مجال  في  �لم�سلمون  بها  تاأثر 

و�لفنون. 

�لرومانية وخ�سو�سًا في  �لنظم  �لر�بع:  �لمكّون   -

�ل�سكل �لبيزنطي.

�لهندية  �لثقافة  �لخام�س: هو خليط من  �لمكّون   -

و�سناعة  �لهندية،  �لأرقام  مثل  و�ل�سينية 

هذه  فاإن  �أمر  من  يكن  ومهما  �ل�سينية،  �لورق 

�لتاأثير�ت �لأجنبية، لم تكن عو�مل �أ�سا�سية في 

تكوين �لح�سارة �لإ�سالمية، وذلك لأّن �لأ�سا�س 

كان  �لمثالية،  �لح�سارة  هذه  عليه  قامت  �لذي 

�لنابعة  �لإ�سالمية  و�لإد�رة  �لإ�سالمية  �لثقافة 

بالنف�س  وثقة  و�عتز�ز  وحما�س  �سليم  ر�أي  من 

في  ولعل   .
)4(

�لح�ساري و�لإبد�ع  �لبتكار  وروح 

هذ� ما يحتم �سرورة �لعودة �إلى �لتر�ث، وذلك 

لكي ن�ستفيد ��ستفادة مو�سوعية من هذ� �لدر�س 

�لغير  �لتفاعل مع  باأن  لنا  �لح�ساري �لذي ي�سي 

هو �سرورة وجودية وح�سارية في �آن و�حد.

و�لتاأثير-  �لتاأثر   - �لقتبا�سي  �ل�سياق  هذ�  وفي 

طور  في  وهم   - �لم�سلمين  �أن  �إلى  �لإ�سارة  ينبغي 

عرفو�  قد   - لح�سارتهم  �لأ�سا�سية  �لبنية  ت�سكيل 

فبينما نجدهم  يتركون،  وماذ�  ياأخذون  ماذ�  جيدً� 

قد ترجمو� علوم �لإغريق، وحكم �لهند و�سير �أبطال 

فار�س، فاإنهم - في نف�س �لوقت - لم يترجمو� من 

�آد�ب جير�نهم �إل ما هو في �إطار �لفكر، ولي�س في 

يترجمو�  لم   - مثاًل   - فهم  و�لعاطفة.  �لفن  �إط��ار 

مالحم �لإغريق ول م�سرحهم ول �سعرهم �لغنائي. 

�لأول  فّنهم  هو  �لأ�سيل  �لعربي  �ل�سعر  لأن  وذل��ك 

لمجيء  نظرً�  وذلك  �عتز�ز،  �أّيما  به  �عتزو�  �لذي 

�لإ�سالم باللغة �لعربية، وبالتالي فهم لم يكونو� في 

�سكله  كان  �لذي  �لإغريقي  �لأدب  �إلى  ما�ّسة  حاجة 

�لأ�سمى م�سرحيًا، و�لعرب لم تعرف �لم�سرح �لذي 

�لآلهة  بين  حادً�  �سر�عًا  �لأغلب  في  م�سمونه  كان 

للت�سور  وفقًا   - و�لآلهة  �لإن�سان  بين  �أو  بع�سها  مع 

عقيدتها  في  يدخل  ل  و�لعرب  �لوثني-  �لإغريقي 

�ل�سر�ع مع �لآلهة، و�لم�سلمون ل يعرفون �إل �لتوحيد 

�لخال�س هلل �لخالق �سبحانه وتعالى: { ٻ  ٻ  ٻ    

2[. وعندما  �آية:  ��آل عمر�ن،  پ  پ  پ  پ } 
�لناه�سة  �أدبهم و�سعرهم لأوروبا  �لم�سلمون  �أعطى 

تطوره  في  ي�سهم  لم  خال�سًا  عربيًا  �سعرً�  �أعطوها 

بالح�سارة  ��ستظلو�  قوم  �إل  �لأخيرة  مر�حله  وفي 

�لأخرى -  �أوروبا هي  ولكن  بها.  وتاأثرو�  �لإ�سالمية 

بالرغم من �نت�سار �للغة �لعربية �آنذ�ك - فطنت �إلى 

�سو�بط �لتبادل �لح�ساري بين �لأمم، فلم تاأخذ من 

هذ� �لأدب �لإ�سالمي �إل بقدر ما دعت �إليه �سرورة 

�ن�سهار �سكان جنوب غرب فرن�سا وجنوبي �أ�سبانيا 

.
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و�سقيلية في بوتقة �لح�سارة �لإ�سالمية

�إن هذ� �لتفاعل �لح�ساري بين �لأمة �لإ�سالمية 

�إ�سهامًا  �أ�سهم  قد  �لأخ��رى،  �لأم��م  ح�سار�ت  وبين 

ملمو�سًا في تطور و�رتقاء بل وتاألق �لتر�ث �لإ�سالمي، 

ما  و�سرعان  غيرهم،  على  �لم�سلمون  تتلمذ  حيث 

تفهمو� روح �لح�سار�ت �لأخرى وعنا�سرها، وبد�أو� 

هم ومن ��ستملت عليه دولتهم �لمتر�مية �لأطر�ف 

في بناء ح�سارة روحها وجوهرها �لإ�سالم، ورد�وؤها 

هذ�  تحقق  وق��د  �لإن�ساني.  ر  �لتح�سّ مظاهر  كل 

�إبان �لع�سر �لعبا�سي �132-656ه���=750-1258م[ 

�لذي ُيعدُّ بمثابة �لع�سر �لذهبي للثقافة �لإ�سالمية، 

وخ�سو�سًا منذ بد�ياته وحتى �أو��سط �لقرن �لر�بع 

على  وك��ان��ت  للميالد،  �لعا�سر  �ل��ق��رن  �لهجري= 

�حتفظت  فريد،  ح�ساري  �إب��د�ع  مرحلة  �لحقيقة 



ت
ل

ــا
قـ

م
ت

ل
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 34

خاللها �لح�سارة بروح �لإ�سالم كاملة، وكذ� بكثير 

.
)6(

من ُمُثِلِه �لعليا

و�إذ� كان تر�ث �لإغريق ُيعدُّ بحق بمثابة �لمنبع 

�لأ�سا�سي �لذي �أخذ منه �لم�سلمون في

على  وذل��ك  �لإ�سالمية  �لنه�سة  مر�حل  �أول��ى 

للوحي  �إنكار  من  �لتر�ث  هذ�  به  تميز  مما  �لرغم 

في  �لعقالنية  و�سلطان  �لعقل  لهيمنة  وتج�سيد 

�لمجتمع �لإغريقى �لمق�ّسم �إلى �سادة وعبيد، �إل �أن 

�لح�سارة �لإ�سالمية ظلت محافظة على قو�م �لدين 

�لإ�سالمي ومقوماته، حيث نه�س �لإ�سالم �لمرتكز 

معالمها  لكل  �لرئي�سي  �لمكّون،  بدور  �لوحي،  على 

ولهذ�  منها.  �لدينية  غير  حتى  �لبارزة،  وق�سماتها 

�لح�سارة  ظل  في  �لموؤمنة  �لعقالنية  ��ستطاعت 

�إلى  يوؤدي  -�سلبي-  تاأثير  �أي  تقاوم  �أن  �لإ�سالمية، 

�ل�سيحة  عن  �سفحًا  و�سربت  تلويثها،  �أو  �سطرها 

�ل�سائعة لدى �لإغريق، �لتي مفادها »�لنظر لل�سادة 

�لقر�آن  بقاء  على  �ساعد  مما  للعبيد«،  و�لتجربة 

�لأول  ور�ف��ده��ا  �لأمثل  �لح�سارة  كتاب   - �لكريم 

ح�سن �لأمان لكل �لم�سلمين، ي�ستحّث جميع ملكات 

هذ�  �لنافع،  �لعلم  تح�سيل  على  �لم�سلم  �لإن�سان 

�لطيب  بالعمل  �لعلم  �قتر�ن  �إلى  دعوته  عن  ف�ساًل 

�لإن�سان  تكريم  مبد�أ  �إر�ساء  عبر  �لأمثل،  و�ل�سلوك 

.
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وتحقيق مبد�أ �لم�ساو�ة �لإن�سانية

�ل����ق����ائ����ل: ه�����و  وج���������ّل  ع�������ّز  �هلل  �أل����ي���������س 

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   چ 
ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 -2 �آي���ة:  ��ل�����س��ف،  چ  ھ   ھ   ھ   ھ  

ڃ      ڃ   ڄ   چ  قائل:  من  ع��ّز  وق��ال   .]3

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ  چ ��لحجر�ت، �آية: 13[.
وفي هذ� ما لعله يوؤكد وبما ل يدع مجاًل لل�سك، 

بمثابة  �لحقيقة  على  ك��ان  �لإ�سالمي  �لتر�ث  ب��اأن 

�لح�ساري  �لتمازج  لهذ�  �لمتنوع  �لعلمي  �لإف���ر�ز 

ع�سور  �إب���ان  �لإ���س��الم��ي��ة،  �لح�سارة  بين  �ل��ث��ري 

تاألقها، و�لح�سار�ت �ل�سابقة لها على م�سرح �لتاريخ 

�لفريد،  �لتر�ث  هذ�  معطيات  لأّن  وذلك  �لب�سري؛ 

كانت بمثابة �لأ�س�س �لقوية �لتي ُبنيت عليها ح�سارة 

�لمختلفة  �لحياة  ج��و�ن��ب  فيها  ت��و�زن��ت  عظيمة، 

ومتطلباتها دينًا وعلمًا و�أدبًا، فالح�سار�ت تعمر بقوة 

�ل�ستجابة  على  وقدرتها  قابليتها  وبقدر  ركائزها 

من  �سيئًا  تفقد  �أن  دون  �لمتغيرة،  �لحياة  لتحّديات 

�أ�س�سها ومبادئها �لأ�سيلة. وكما يوؤكد �ساهد �لتاريخ 

�أ�س�س  �لحقيقة  ف��ي  ه��ي  �لح�سار�ت   �أ�س�س  ف��اإن 

�لأ�سول،  هي  فالثابتة،  ثابتة.  غير  و�أ�س�س  ثابتة، 

وغير �لثابتة هي �لفروع، و�لفروع تعي�س بما تعطيه 

عن  �لأ�سول  �أم�سكت  فاإن  �لأ�سول،  �أو  �لجذور  لها 

يعني  ل  �لفروع  ذبول  ولكن  �لفروع،  ذبلت  �لعطاء 

يعني  �لأ�سول  ف�ساد  بينما  �لأ�سول،  ف�ساد  �أو  ذبول 

بالحتم ف�ساد �لفروع. وقد تف�سد �لأ�سول ل�سعف في 

تركيبها وطبيعتها، وقد تف�سد �أو بمعنى �أدق تتوقف 

عن �لعطاء �إلى �لفروع، وذلك ب�سبب �لإهمال وعدم 

�لالزمة،  بالرعاية  �لخت�سا�س  ذوي  من  تعهدها 

.
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و�ساهد ذلك كثير في �لو�قع �لمعا�س

�لمحور �لثالث: �ضمولية �لتر�ث �لإ�ضالمي:

�إلى  ن�سل  تجعلنا  �لتي  هي  �لمنطلقات  هذه  �إن 

�لفكر  �سمات  معرفة  �أن  فحو�ها  ج��ازم��ة،  قناعة 

مدى  لنا  تبلور  �لتي  هي  �لإ���س��الم،  في  �لح�ساري 

علماء  �أن��ج��زه  �ل���ذي  �لإ���س��الم��ي  �ل��ت��ر�ث  �سمولية 

عندهم  �لحياتي  �ل��وع��ي  ت��ك��ّون  �أن  بعد  �لإ���س��الم، 
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حيث  �لغير،  ل��دى  �لفّعالة  �لح�سارية  �لقيم  بكل 

�لت�سور  مع  �ت�سق  ما  �إل  �لغير،  يقبلو� من  لم  �أنهم 

�ساعدهم  وقد  و�لإن�سان.  و�لحياة  للكون  �لإ�سالمي 

على  عندهم،  �لإ�سالم  كّونه  �لذي  �لإيماني  �لعقل 

�سلبياته  �لغير وترك  �إيجابيات  �لحيوي مع  �لتفاعل 

جانبًا. وكان ذلك من منطلق �أن �لتقوقع على �لذ�ت 

�لمادي  �لجانب  �سيما في  ول  �لغير  �لأخذ عن  دون 

�لح�ساري  �لنتحار  هو  )�لمدنية(،  �لح�سارة  من 

بعينه، هذ� ف�ساًل عن كونه �سمة �لمر�سى وفاقدي 

�لوعي �لح�ساري. �أما �لأ�سحاء ح�ساريًا فهم هوؤلء 

�لذي تت�سم حياتهم بعدم �لرتماء في �أح�سان �لغير 

في  و�لمتاأزمات  �لمتاأزمين  حال  هو  كما  �لممهلكة، 

و�قعنا �لمعا�سر، وبذلك وحده تكون �لعودة �إلى هذه 

�لروح �لدينامية �لمتفجرة في �لتر�ث، هي �سرورة 

ح�سارية تحّتمها مقت�سيات �لتطور و�لرتقاء و�سنن 

�هلل في كونه �لرحيب.

�لإ�سكالية  لهذه  �لن�سقي  �لمنظور  �سوء  وف��ي 

على  ت��وؤك��د  �ل��ت��اري��خ  حقائق  �أن  ن��رى  �لح�سارية، 

قد  �لح�سارية،  وثمارها  �لإ�سالمية   �لثقافة  �أن 

يوؤدي  �ل��ذي  �لح�ساري  �لتفاعل  لنامو�س  خ�سعت 

دورً� �أ�سا�سيًا في تقدم �ل�سعوب و�لأمم و�لح�سار�ت، 

وذلك عبر �إ�سفاء طابع من �ل�سمولية على مفرد�ت 

مجموعة  ذل��ك  �إل���ى  ي�ساف  �ل��ح�����س��اري،  ت��ر�ث��ه��ا 

�لخا�سة  �لذ�تية  و�لعو�مل  �لعقدية  و�لمبادئ  �لمثل 

بقدر�ت ودو�فع �لأمة �لإ�سالمية، مما جعلها قادرة 

مما  �أكثر  �ل�سامل  �لح�ساري  �لتغيير  �إح��د�ث  على 

�لأمم  �لمنحى  ذلك  في  ي�ستوي  �لأم��م  من  �سو�ها 

�لقيم  هذه  �إن  �سو�ء.  حّد  على  و�لالحقة  �ل�سابقة 

�لح�سارية �ل�ساملة �أبعد ما تكون عن تلك �ل�سفات 

�لبيئة  �أو  �لدين  �أو  للجن�س  �لتع�سب  على  �لقائمة 

�لجغر�فية، فالفكر و�لإبد�ع لم يكونا �أبدً� قا�سرين 

�أو زمان  على �سعب دون �سعب،�أو مكان دون مكان، 

دون زمان، بحيث نقول عن جن�س معين من �لب�سر 

�لأقدمين  ن�سف  �أن  �أو  �لإن�����س��ان،  بني  �أذك��ى  �أن��ه 

�أو نمّيز  �أقل ذكاء وعبقرية من �لمعا�سرين،  باأنهم 

منطقة معينة من �لأر�س باأنها �لأ�سلح دون �سو�ها 

لحت�سان �لفكر �لإبد�عي وت�سييد �لبناء �لح�ساري. 

ولهذ� فاإن �لتر�ث �لإ�سالمي وح�سارته �ل�ساملة �إذن 

خروج  �أو  �سذوذ  فيه  لي�س  فريدة  �إن�سانية  ظاهرة 

قيامه  م��ن  ب��ّد  ثمة  يكن  ول��م  �ل��ت��اري��خ،  منطق  ع��ن 

��ستنادً�  و�لأرك���ان،  �لأ�سا�س  مكتمل  �إل  ق��ام  حين 

�أّدى  وقد  �لحنيف،  لالإ�سالم  �ل�ساملة  �لمبادئ  على 

م�سيرة  في  دف��ع  وج��ه  �أكمل  على  دوره��م  �أ�سحابه 

.
)9(

�لفكر �لب�سري و�لتقاء بم�ستوى حياة �لإن�سان

�إن �سمولية �لتر�ث �لإ�سالمي للجو�نب �لمعنوية 

�سرورة  �إليه  �لعودة  من  تجعل  �لتي  هي  و�لمادية، 

ول  يوؤكد  �ل�سامق  �لتر�ث  هذ�  لأن  وذلك  ح�سارية؛ 

�لمتفّرد  �لح�ساري  �لموقف  �أ�سالة  مدى  على  ريب 

للعقل �لم�سلم من �لغير. فهذ� �لعقل �لو�عي بقدر ما 

�لغير، ولكنه في  هو و�عد لم يكن يرف�س معطيات 

نف�س �لوقت لم يكن يتقبلها بالكلية. فلقد كان يملك 

�لعقدي  منظوره  خالل  ومن  �لخا�س،  تركيبه  في 

�لعادلة  و�لمو�زين  �لدقيقة  �لمقايي�س  �لمتمايز، 

جيدً�  فيعرف  �لمعطيات،  تلك  عبرها  يمّرر  �لتي 

يمار�س  كان  �إنه  يدع...  ما  جيدً�  ويعرف  ياأخذ،  ما 

عملية بناء �لذ�ت �لح�سارية، م�ستفيدً� �إلى �أق�سى 

�لب�سرية  �لح�سار�ت  كل  �لآخرين،  خبر�ت  من  حّد 

�سو�ء �نبثقت عن روؤية دينية، �أم عن موقف و�سعي، 

�ساغها �لموؤمنون �أم �سنعها �لكفار، كانت تجد في 

.
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ح�سارة �لإ�سالم �سدرً� رحبًا

تر�ثنا  جعل  �ل��ذي  �لح�ساري  �لنتقاء  هذ�  �إن 

من  �لكلمة  تعني  ما  بكل  �ساماًل  تر�ثًا  �لح�ساري 
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ه�سم  كان  ولكنه  �قتبا�س  مجرد  يكن  لم  مدلول، 

وتمثل، وتطعيم مر�سوم...هدفه �لخروج على �لنا�س 

�لأ�سكال  مختلفة  و�لثمار،  �لفاكهة  من  نوع  باألف 

و�لطعوم ولكنها ُت�سقى بماء و�حد!! �إن هذ� �لموقف 

مردوده  حّقق  �لموزون  �لمرن  �لمتب�سر  �لح�ساري 

�لح�سارة  م�ستوى  على  لي�س  �ل��ف��ّع��ال  �لإي��ج��اب��ي 

�لح�سار�ت  نطاق  عبر  ولكن  فح�سب،  �لإ�سالمية 

جميعًا، ول �سيما في �لعنا�سر �لطيبة �ل�سالحة في 

هذه �لح�سار�ت بعبارة �أدق. وهو من خالل هذ� كله 

ح�سارة  قبل  من  توؤدها  لم  وظيفة  ي��وؤدي  كان  �إنما 

�أخرى بهذه �ل�سعة و�لعمق، ونعني بها حماية �لتر�ث 

�لبقاء في مو�جهة  �لب�سري وتمكينه من  �لح�ساري 

هذ�  ولعل   .
)11(

و�لفناء و�لن�سيان  �ل�سقوط  تحّديات 

�لعامل �لحيوي هو �لذي �ساعد على جعل �ل�سمولية 

ملمحًا بارزً� من مالمح تر�ثنا �لح�ساري �لذي �سهده 

�لمتتالية،  �لإ�سالمية  �لتاريخ عبر دور�ت �لح�سارة 

�سقوط  قبل  و�لعقل،  �ل��روح  دوَرت��ي  ��ان  �إبَّ �سيما  ول 

�لنحطاط  دورة  ف��ي  ودخولها  �ل��م��رّوع  ح�سارتنا 

حّد  على  �لموّحدين«  بعد  ما  »�إن�سان  �أو  �لح�ساري 

]1323-1393ه�=1905- نبي  ب��ن  مالك  تعبير 

1973م[.

�لمحور �لر�بع: �لمنجز�ت �لح�ضارية في 

�لتر�ث �لإ�ضالمي

�لتر�ث  في  �لح�سارية  �لمنجز�ت  �أه��م  ب��رزت 

�لإ�سالمي، من خالل تفّوق �لم�سلمين في �لمجالت 

علماء  باأن  �لقول  يمكن  �أنه  حتى  �لمختلفة  �لعلمية 

ومفّكري �لإ�سالم لم يتركو� علمًا �أو فل�سفة �إل كتبو� 

�بتكرو�  �أنهم  عن  ف�ساًل  هذ�  �إليه،  و�أ�سافو�  فيه 

كتب  على  يطلع  ومن  �لعلمية.  �لمجالت  في  �لكثير 

يدرك  �لم�سلمين  بموؤلفات  �لخا�سة  �لبيبلوغر�فيا 

مدى تنّوع �لمناحي �لعديدة، �لتي كتب فيها علماء 

ومفكري �لإ�سالم �سو�ء في �لطب، �أو �ل�سيدلية، �أو 

�لهند�سة، �أو �لريا�سيات، �أو �لفلك، �أو �لكيمياء، �أو 

�لجغر�فيا،  �أو  �لتاريخ،  �أو  �لمو�سيقا،  �أو  �لفيزياء، 

علم  �أو  �لمنطق،  �أو  �لنف�س،  علم  �أو  �لفل�سفة،  �أو 

�بن  لت�سور  وف��ق��ًا  �لب�سري  �ل��ع��م��ر�ن  �لج��ت��م��اع- 

�لفقه  �أو  �732-808ه�����=1332-1406م[-  خلدون 

�لح�ساري  بالتر�ث  يت�سل  ما  كل  وفي  و�لحديث، 

�لإ�سالمي. 

�لعلماء  بع�س  بها  قام  ج��اّدة  محاولت  وهناك 

�لمعا�سرين- ومن قبلهم - �لقد�مى لإيجاد فهار�س 

�لتر�ث و�لقيم �لإ�سالمية.  بيبلوغر�فية تهتم بجمع 

في  �ليوم  �إل��ى  ُتبذل  �ل��ج��اّدة  �لمحاولت  ت��ز�ل  ول 

معهد  عن  �لعربية  للمخطوطات  فهار�س  �إ���س��د�ر 

�لمخطوطات �لعربية في �لقاهرة و�لكويت. ويمكن 

�لح�ساري  �ل��ت��ر�ث  م��الم��ح  بع�س  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 

�لإ�سالمي، من خالل بع�س �لفهار�س، وفي مقدمتها 

.
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)�لدليل �لبيبلوغر�في للقيم �لثقافية �لعربية(

�لعودة  م�ساألة  من  يجعل  �ل��ذي  ف��اإن  هنا  وم��ن 

للتر�ث �سرورة ح�سارية، ول �سيما في هذه �للحظات 

�لتاريخية �لحا�سمة �لتي تمّر بها �أمتنا وتمثل نقطة 

بخطى  �لنطالق  تريد  �أمتنا  �أن  هو  حا�سمة،  تحّول 

فعاًل  يكون  لن  �لنطالق  وهذ�  �لع�سر،  نحو  ثابتة 

ت�ستمّد  تاريخية  خلفية  �سوء  في  �إل  وديناميكيًا، 

�لإ�سالمي،  �لح�ساري  �لتر�ث  �لبارزة من  ق�سماتها 

تج�سيدً�  �لإ�سالمية  �لأم��ة  خ�سائ�س  ج�ّسد  �ل��ذي 

�لن�ساز هنا  �إل بع�س  �لعليا،  �إر�دة �هلل  متناغمًا مع 

�أو هناك، وخ�سو�سًا عندما تعود �لأمة �إلى �أ�سالتها 

�لقر�آنية وذ�تها �لح�سارية، ومنابعها �ل�سافية لكي 

لها  �لم�ساعدة  �لحيوّية  �لمقّومات  كل  منها  ت�ستمّد 

على �ل�ستمر�رية في معركة �لبقاء.
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�لتر�ث  مالمح  وتحليل  در����س��ة  ف��اإّن  هنا  وم��ن 

ريب  ول  ُتعّد  �لح�ساري،  �لمنظور  من  �لإ�سالمي 

�لتي  �لكبرى،  �لفكرية  �لق�سايا  �أه��م  بل   - �إح��دى 

تت�سل �ت�ساًل حيًا بتكوين �لأمة وهويتها �لمتميزة، 

�لتاريخ،  قلب  عنها  تفطر  �أم��ة  خير  هي  �لأم��ة  لأن 

ف�ساًل عن �أن تر�ثها يختلف عن تر�ث �لآخرين في 

�رتباطه  وياأتي في مقدمتها  �لوجودية،  �سماته  �أهم 

�لتي  وثو�بته  �أ�سوله  في  �سيما  ول  بال�سماء،  �لوثيق 

�أ�سهمت في ت�سكيل �لجانب �لمعنوي منه. وقد �سبق 

هذه  معالجة  تناولو�  �أن  و�لمفّكرين  �لعلماء  لبع�س 

للروؤية  وفقًا  �لحيوية بروح علمية ومنهجية  �لق�سية 

موقف  �لمو�سوعية-  وبكل  بلورت-  �لتي  �لإ�سالمية 

�هلل  خليفة  �لإن�سان  تجاه  وح�سارة  كدين  �لإ�سالم 

في �لأر�س. ولن ي�ستطيع �لإن�سان �لم�سلم �أن يمار�س 

�إل  �ق��ت��د�ر،  بكل  �لمن�سودة  �لخالفة  ه��ذه  م��ه��ام 

باإر�ساء دعائم �لعدل ون�سر قيم �لعمر�ن في �لأر�س، 

�لإيمان  لحمتها  �سامية  لح�سارة  تاأ�سي�سه  وبالتالي 

به في  و�لرتقاء  �لإن�سان  قيمة  �إعالء  باهلل وهدفها 

هذ�  يكون  حتى  وذل��ك  �لإن�سانية،  �لكمالت  دنيا 

�لإن�سان جديرً� بمقت�سيات هذه �لخالفة �لح�سارية 

�لح�ساري  �لعمر�ن  ن�سر  بغية  �لأر�س،  في  �هلل  عن 

في ربوعها - كما �سبق �أن �ألمحنا - وهذ� ف�ساًل عن 

�لحق  قول  و�لتقوى، كما جاء في  �لبّر  �لتعاون على 

چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   وتعالى:  �سبحانه 

ىئىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
ی  ی  ی  چ ��سورة �لمائدة، �آية:2[. ولذ� 
فاإنه ينبغي على �لباحثين �لح�ساريين، وهم ب�سدد 

�لإ�سكالية،  لهذه  �لأ�سا�سية  �لأبعاد  وتحليل  در��سة 

�لمعا�سرين،  �لم�سلمين  موقف  حقيقة  يعرفو�  �أن 

�لثالث  �لعقد  �لذين يعي�سون في �لهزيع �لأخير من 

تر�ثهم  تجاه  �لهجري  ع�سر  �لخام�س  �لقرن  من 

كان  �أن  يوم  �لم�سلم  �لعقل  �أفرزه  �لذي  �لح�ساري، 

�لح�سار�ت  كل  فاقت  با�سقة،  ح�سارة  للم�سلمين 

�لكوكب  ه��ذ�  ظهر  على  �ل��وج��ود  في  �سبقتها  �لتي 

�لأر�سي من لدن �آدم ÷ وحتى يوم �لنا�س هذ�.

�ل�سلبي   - �لموقف  �أبعاد هذ�  يعك�س  �لذي  ولعل 

�ليوم نحو تر�ثهم �لح�ساري، هو ما  - من م�سلمي 

يدور حول هذ� �لتر�ث وما يموج به �لعالم �لإ�سالمي 

يهمنا  ودينية،  فكرية  و�تجاهات  تيار�ت  من  �ليوم 

منها هنا ما يدور حول موقف �لتجاهات �لمختلفة 

به  لالأخذ  مناٍد  بين  فهي  �لإ�سالمي،  �لتر�ث  من 

�إلى  و�للجوء  كلية،  بتركه  ومناد  تغيير،  �أدن��ى  دون 

�لطرفان  وه��ذ�ن  غريبة،  حديثة  ح�سارة  �أح�سان 

كبيرً�،  وزن��ًا  يمثالن  ل  موقفيهما  في  �لمتناق�سان 

بينما �لتجاهات �لتي تقع بينهما وتختلف فيما بينها 

في درجة �لأخذ و�لترك من �لتر�ث هي �لتي لها �أثر 

�لإ�سالمية،  �لأم��ة  ه��ذه  م�ستقبل  تحديد  في  كبير 

�أّن  هي  �لبد�ية  منذ  ذكرها  نريد  �لتي  و�لحقيقة 

�لقر�آن  ومعطيات  و�جتهاد،  و�سّنة  ق��ر�آن  �لإ�سالم 

�أو تترك كلها دون تجزئة؛ لأنها  ُتوؤخذ كلها  و�ل�سّنة 

تمثل �لأ�سل - �لعقدي �لثابت - للتر�ث �لإ�سالمي، 

�لتجزئة  تقبل  �لتي  �لفروع  في  فهو  �لجتهاد  �أم��ا 

يتناق�س  �أل  ب�سرط  و�لتطوير  و�لتغيير  و�لجتهاد 

في  و�ل�سبب  و�ل�سّنة.  �لقر�آن  في  �لأ�سل  مع  �لناتج 

ب�سر  �سنع  من  �أن��ه  هو  للتجزئة  قابل  �لجتهاد  �أن 

و�ل�سّنة  �لقر�آن  �أما  و�لن�سيان،  �لخطاأ  عليهم  يجوز 

فال  و�لخطاأ،  �لق�سور  عن  يتعالى  �إلهي  فم�سدرها 

ي�سّوغ لب�سر �أن يتدخل فيما لم يكن له في خلقه دخل 

.
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وهذ� �أمر منطقي

�إننا  بل  �لحّد،  ويا ليت �لأمر قد وقف عند هذ� 

�أ�سبحنا - كم�سلمين معا�سرين - مجرد م�ستهلكين 

�أننا  عن  ف�ساًل  هذ�  �لح�ساري،  تر�ثنا  لإف��ر�ز�ت 
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�لثقافة  فتلك  ثقافي،  غياب  حالة  في  �أي�سًا  نعي�س 

�لثقافة  ه��ي  �أن��ه��ا  �لبع�س  يظن  �ل��ت��ي  �لتاريخية 

�لإ�سالمية - وهذ� �أمر �سحيح ل جد�ل فيه- لي�ست 

ثقافة �أنتجها �لعقل �لم�سلم �لمعا�سر، ولي�س فيها �أي 

�أثر لهذ� �لع�سر، و�إنما �أنتجها عقل م�سلم في ع�سور 

وفهمه  و�آث��اره  �لع�سر  ذلك  طابع  لها  كان  ما�سية، 

و�لم�سكالت  و�لعالقات  و�لإن�سان  و�لحياة  للكون 

وغيرها. فم�سلم �ليوم م�ستهلك لتر�ث �أ�سالفه دون 

. ولهذ� 
)14(

�أن ينتج عقله ح�سارة �إ�سالمية معا�سرة

ت�سبح م�ساألة �إعادة ت�سكيل �لعقل �لم�سلم �لمعا�سر، 

ليكون بم�ستوى �لدور �لذي ُيتوخى منه �سربة لزب 

ولن  �لقافلة،  ذيل  مكاننا  فاإن  و�إل  محتومًا،  وقدرً� 

�إلى  ول  ُير�د  ما  ول  �لمقدمة،  في  يجري  ما  نعرف 

على  خارطة   - �أب���دً�   - لنا  تكون  ول��ن  ن�سير،  �أي��ن 

ينا�سب حجم  ما  �إن  باخت�سار  �لعالم.  �سفحة هذ� 

للروؤية  �لح�ساري  �لهيكل  �أن  هو  �لمحاولة،  ه��ذه 

�لإ�سالمية يمكن �أن يتمثل بمثلث مت�ساوي �لأ�سالع، 

�أط��ر�ف،  ثالثة  ذ�ت  بمعادلة  �أو  �ل��زو�ي��ا،  محكم 

�أحدها  يقوم  ث��الث��ة،  �أدو�ر  م��ن  موؤلفة  بعمارة  �أو 

بتطابق هند�سي معماري  ويتناظر معه  �لآخر،  على 

خالل  من  ي��وؤول،  ه��ذه  �لثالثة  �لأط���ر�ف  مر�سوم: 

بالطرفين  عالقتها  وطبيعة  �لخا�سة  معطياتها 

�لعمل  هدفه  ر��سد،  ح�ساري  موقف  �إلى  �لآخرين، 

.
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و�لإنجاز ولحمته �لك�سف و�لإبد�ع

�لمحور �لخام�س: لماذ� �لعودة �إلى �لتر�ث 

�ضرورة ح�ضارية؟!

لالإجابة  �لتف�سيلي،  �لبيان  �إل��ى  ناأتي  و�لآن   

عن �لت�ساوؤل- �لم�سيري- �لذي �سّدرنا به �لبحث، 

�لتي قّدمناها عبر  �لمجتر�أة  �لإجابة  لم تكن  حيث 

�أهمية  تاأتي  نقول  وهنا  كافية.  �لتمهيدي  �لمدخل 

للجو�نب  ول�سيما   - �ل��ت��ر�ث  �إل��ى  �لحقة  �ل��ع��ودة 

مجتمع محاط  في  �ليوم  نعي�س  لأننا  منه  �لإيجابية 

بظروف لم يعرفها �سلفنا، وتو�جهنا م�سكالت تتفق 

�أو تختلف مع ما و�جهوه في ع�سورهم �لغابرة، فاإذ� 

و�إذ� �ختلفت وجب علينا  �لقيا�س،  ��ستطعنا  �تفقت 

�لجتهاد، وباختالف �لجتهاد�ت تتنوع طرق �لحل 

حّد  �إلى  ت�سل  ل  �لتي  بالختالفات  �لتر�ث  ويثرى 

�لإ�سالمي  �لتر�ث  حيوية  تكمن  وهنا  �لتناق�سات، 

�سيء  كل  نرّد  �أن  �أما  و�حد.  �آن  في  �لمرن  �لأ�سيل 

حلول  عن  نبحث  �أو  �لتر�ث  في  جاء  ما  �إلى  برّمته 

فهذ�  �لقديمة،  كتبنا  في  �لمعا�سر  لو�قعنا  �سالحة 

على  يرد  لم  فهو  �لعبث  �سربًا من  كونه  ف�ساًل عن 

�أي�سًا م�سيعة  وهو  �ل�سالح.  �ل�سلف  �أحد من  ل�سان 

للوقت لأنه، �أوًل: لن ياأتينا بحّل كاف �ساف. وثانيًا: 

�لغّر�ء-  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  مكانة  �إلى  ي�سيء  فهو 

�أنه  عن  ف�ساًل  كلها   - �لتر�ث  في  �لروحي  �لجانب 

يخالفها وي�سّلم �سالحًا �سدها لمن يترّقب ويتلّم�س 

ول  ُت�سترى  ل  فالح�سار�ت  �سبيل.  كل  هدمها  �إلى 

�إطار  في  ُتبنى  ولكنها  �لآخرين،  باأكملها عن  ُتوؤخذ 

معطيات  ح�سب  وت��ج��ّدد  وتتطور  ومكاني،  زم��ان��ي 

و�لجتهاد  �لجهد  وق��در  بها،  �لمحيطة  �ل��ظ��روف 

.
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�لذي يبذله �أبناوؤها

�إلى  �ل��ع��ودة  �أن  ن��رى  �لمنطلق،  ه��ذ�  �سوء  وف��ي 

�لتر�ث هي �سرورة ح�سارية، تقّدر بقدرها �أي بمدى 

�لحاجة �لما�ّسة �إلى �لمعطيات �لتر�ثية، �لتي تنفعنا 

في وجودنا �لمعا�سر، دون �أن نترك �لأخذ مما يفيدنا 

من �لمعطيات �لح�سارية للع�سر، ومر�سدنا �لح�ساري 

�لأمين في هذ� �لم�سمار �لحيوي، هو قول �لر�سول -

�- في �لحديث �ل�سريف: »�أنتم �أعلم باأمور دنياكم«. 

على  هي  �لنبوي  �لحديث  لهذ�  �ل�سحيحة  و�لرو�ية 

 - -و�أن�س  �لموؤمنين  �أم   - عائ�سة  عن  �لآت��ي:  �لنحو 

يلقحون  بقوم  مّر   � �لنبي  -�أن  عنهما  �هلل  ر�سي 
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فقال: »لو لم تفعلو� ل�سلح«. قال فخرج �سي�سًا- �أي 

رديئًا- فمّر بهم فقال:»ما لنخلكم؟ قالو�: قلت كذ� 

وكذ�. قال: »�أنتم �أعلم باأمور دنياكم«. ��أخرجه م�سلم، 

.
)17(

�لأحاديث: 2363-2361[ 

و�إذ� كانت �ل�سياغة �لنهائية لموقفنا من �لتر�ث 

و�ل�سهود �لح�ساري، لم تتوفر بعد، فاإن هذ� ل يمنع 

�لعودة  بمدى حتمية  �لمتعلقة  �لق�سايا  من مناق�سة 

�لرئي�سية  �لمالمح  �سوء  في  �لإ�سالمي  �لتر�ث  �إلى 

�إليها ن�سو�س �لقر�آن �لكريم و�ل�سّنة  �لتي �أر�سدتنا 

�لنبوية �ل�سريفة، وفي �إطار �لخطوط �لبعيدة �لمنبّثة 

في تر�ث �لأجد�د من علماء �لح�سارة، وعلى هْدي 

من  �لعديد  �جتهاد�ت  �أ�ساءتهما  �لتي  �سموعها 

مفّكري �لإ�سالم على مّر �لأع�سار. ومع هذ� يبقى 

ن�ّساجين  �إلى  بحاجة  تز�ل  ل  �لرقيقة  خيوطها  �أن 

مهرة في كل علم وفن، و�إلى �أن ياأذن �هلل بمجيئهم 

يجب علينا �أن نهيء لهم �لنول �لأمثل، و�أن نعّد لهم 

.
)18(

و�لحرير!!  و�ل�سوف  �لقطن  �لغزل من  خيوط 

ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   چ 
ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ ��سورة �آل 

عمر�ن، �آية: 8[.

خاتمـة

هو  �لإ�سالمي  �لتر�ث  يكون  تقّدم،  ما  �سوء  في 

�لكلمة من دللة،  تر�ث ح�ساري بكل ما تعني هذه 

ومرجع ذلك �إلى �أنه كان على �لحقيقة تر�ثًا �ساماًل، 

�لمنا�سط  على  �لتكوينية  مفرد�ته  ��ستملت  حيث 

هذه  �رتكزت  وقد  للم�سلمين،  �لمختلفة  �لحياتية 

�لحيوي،  �لمحور  ذلك  على  �أغلبها  في  �لمفرد�ت 

ًا طريًا من  ونعني به �لقر�آن �لكريم، �لذي نزل غ�سّ

 ،� محمد  �سيدنا  قلب  على  �لعر�س  ينابيع  تحت 

�لذي عمل جاهدً� على تكوين ح�سارة مثالية - كما 

�سبق �أن �ألمحنا- في كل زمان ومكان �ساء من �ساء 

و�أبى من �أبى. �أما تلكم �لمقولة �لمتهافتة - تهافت 

قائليها - �لتي تذهب - ظلمًا وعدو�نًا - �إلى �إل�ساق 

�سمة �لتحديد وعدم �ل�سمولية، هذ� ف�ساًل عن �تهام 

تر�ثنا بعد ��ستلهام معطيات �لقر�آن �لكريم و�ل�سّنة 

�لتر�ث،  لهذ�  �لأ�سا�سية  �لبنية  تكوين  في  �ل�سريفة 

فهي مقولة ��ست�سر�قية مفعمة بالحقد �ل�ست�سر�قي 

�لمنجز  تجاه   - هم  ما  وقليل  ربك  رحم  من  �إل   -

ولالأ�سف  �أخ�س.  بوجه  و�لديني  بعاّمة  �لح�ساري 

�ل�ساقطة بع�س دعاة  �لمقولة  �لذريع فقد رّدد هذه 

�لمعا�سر،  �لثقافي  و�قعنا  في  �لح�ساري  �لتغريب 

فعلى �سبيل �لمثال ل �لح�سر، فاإن �أحدهم يرى �أن 

»�لإن�سان كان غائبًا في �لتر�ث �لإ�سالمي«.

تهافت  تبّين مدى  �لمن�سف،  �لباحث  �أر�د  و�إذ� 

�لمو�سوعي  �لرّد  �إل  عليه  فما  �له�ّسة،  �لمقولة  تلك 

�لهادئ على �ساحبها وبروح ح�سارية عبر �لقول له 

ولمن �سار على �ساكلته: �إذ� كان �لإن�سان غائبًا فعاًل 

في هذ� �لتر�ث �لح�ساري �ل�سامل، فيا ترى من هو 

هذ� �لذي �أبدع كل هذه �لإفر�ز�ت �لمتباينة، و�لتي 

ل تخطئها �إل �لعيون �لرمد�ء؟.

بع�سًا  بيان  تتوخى  �لتي  �لمو�سوعية  �لإجابة  �إن 

من �لحقيقة �لبلجاء، عن مثل هذ� �لت�ساوؤل �لدقيق 

و�لح�سا�س معًا، �إنما تقت�سي مّنا �عتماد منهج �سامل 

بمكانته  �لم�سلم  لالإن�سان  يعترف  متو�زن  متكامل 

�لكريمة في هذ� �لتر�ث �لح�ساري، حافظًا �لتو�زن 

�لعقل  فال  بها،  ُخلق  �لتي  �لمختلفة  ق��در�ت��ه  بين 

�ل�سك في كل �سيء، ل  �لحد�س وحده ول  وحده ول 

هذ� وحده ول ذ�ك، بل �لجميع. �إن كل هذه �لأن�ساق 

�سوى  عليه  يقدر  ل  بديع  نظام  في  متناغمة  عملت 

و�لفكر  �لإدر�ك  وملكات  و�لطبيعة  �لإن�سان  خالق 

فجرت  �لتي  �إذن  هي  كلها  �لنافع.  �لعلم  ن�سق  �أي 
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يثمر  فالعقل  فيا�سة.  ثّرة  �لإ�سالمي  �لتر�ث  ينابيع 

هو  �لعلم  �ألي�س  �لح�سار�ت-  يبني  و�لعلم  �لعلم، 

مخ �لح�سارة- فالعقل - �إذن - هو �لأ�سا�س و�لعلم 

�لأبنية  و�أق��وى  �لبناء،  هي  و�لح�سارة  �لقو�ئم،  هو 

�ُس على �أر�ٍس ثابتًة ت�سمن ثبات �لأ�سا�س  �لذي ُتوؤَ�سَّ

.
)19(

و�لقو�ئم و�لبناء

�لتر�ث،  لمعطيات  �ل�ستيعابي  �ل�سياق  هذ�  وفي 

�لمعارف  �أن  �أحد  على  خاٍف  غير  باأنه  �لقول  يمكن 

�لتر�ثية لي�ست �سو�ء في قيمتها»�لعلمية« وفي قدرتها 

على �لتاأثير في �لبنيان �لمعرفي للع�سر �لذي نعي�سه 

ولم�ستقبل هذ� �لع�سر، �أي في تو��سلها مع �لع�سور 

وديمومة فعاليتها في �لمكان و�لزمان، كما ل يخفى 

على �أحد �أنه بالن�سبة �إلى �لم�سلمين بالذ�ت فاإن هناك 

�لمعطيات  من  �لجانب  هذ�  يجعل  لالأولويات  �سلمًا 

�لتر�ثية �سروريًا ل يمكن تجاوزه بحال من �لأحو�ل، 

ويت�ساهل مع جو�نب �أخرى �أخذً� ورف�سًا وجو�نب ثالثة 

يبدو �أن رف�سها �أو �إهمالها في �لأقل، يمكن �أن يكون 

فاإنه  �لح�سبان،  في  هذ�  و�سعنا  ما  ف��اإذ�  �سروريًا. 

�سيوفر علينا �لكثير من �لطاقات لأنه �سُي�سِقط �بتد�َء 

قد�سيته،  �أو  �لتر�ث  بحرمة  خطاأ  ت�سميته  يمكن  ما 

بجميع  �لعام  �إط���اره  في  تقبله  يفر�س  �ل��ذي  �لأم��ر 

بالكلية  وف��رزه  تمحي�سه  يفر�س  ثّم  ومن  مفرد�ته، 

و�سوًل �إلى فّك �لرتباط بين عنا�سره �لأ�سلية ذ�ت 

من  عليها  قِحمت 
ُ
�أ �لتي  وتلك  �لإ�سالمية،  �لجذور 

.
)20(

م�سادر خارجية

�إن �إعادة در��سة وفهم تر�ثنا �لإ�سالمي �ل�سامخ 

من  تخرجنا  معرفية  تحليلية  نقدية  قر�ءة  وقر�ءته 

�لدو�ئر �لثالث �ل�سائدة، �لتي تحكم �أ�ساليب تعاملنا 

مع تر�ثنا- في �لوقت �لر�هن -�إنهما د�ئرة �لرف�س 

�لنتقاء  ود�ئرة  �لمطلق  �لقبول  ود�ئرة  له،  �لمطلق 

�أن  لها  يمكن  ل  �لثالث  �لدو�ئر  فهذه  �لالمنهجي. 

معه من هذ�  �لتو��سل  يجب  ما  مع  �لتو��سل  تحقق 

�لتر�ث، كما ل يمكن �أن تحقق �لقطيعة مع ما يجب 

.
)21(

�إحد�ث �لقطيعة معه من ذلك �لتر�ث

وفي �لتحليل �لأخير، �إن �لأ�سلوب �لأمثل للتعامل 

مع تر�ثنا �لح�ساري، حتى تكون �لعودة �إليه ح�سارية 

وتر�ثنا  ما�سينا  عن  نتحدث  �أل  هو  ق��وًل،  ل  فعاًل 

�لعالقة  بناء  �إع��ادة  من  تمنعنا  مبالغة  بنرج�سية 

لأن  �لتر�ث،  وهذ�  �لما�سي  بهذ�  �ل�سليمة  �لو�عية 

في بع�س هذ� �لحديث �أو �لكتابة ثمة �أ�سر لمقولت 

�لتحّيز،  �سمة  فيها  ومنهجيات  ولمفاهيم  جاهزة 

وهذ� ي�سكل بحّد ذ�ته �إبقاء �لذ�ت د�خل �سياجاتها 

نف�سها  مع  �لتو�فق  تحقق  �أن  من  ويمنعها  �لمتعالية 

ومع �لغير في �إقامة عالقة عادلة وحو�رية، يطبعها 

�لقد�سية  �لعالقة  ه��ذه  �إن  و�لع��ت��ر�ف.  �لت�سامح 

نحن  �إن   - و�لأج��د�د  و�لما�سي  �لح�ساري  بالتر�ث 

�عتمدناهما كمنهج در��سة وتنظير لمعطيات تر�ثنا 

�لتعليمي  �لم�ستوى  على  �ل�سلبي  �أثرها  لها  ف��اإن   -

تختفي  بحث  و�ل�سيا�سي،  و�لتو��سلي  و�لجتماعي 

لعالقة  ح�سارية  كحالة  و�لتجديد  �لإب���د�ع  �سمة 

�لمتكافئ  �لحو�ر  وبالتالي يزول  �لتر�ث،  �سليمة مع 

تخ�سع  تو��سلية  ك�سمة  �لموؤ�س�سات  �أو  �لأف��ر�د  بين 

لأفق �لحياة و�لتو�فقات، �لتي تكون كحّد �أدنى �سقفًا 

لنجاح �لعالقة �لحو�رية، و�لحو�ر �ل�سيا�سي هو �أحد 

.
)22(

�أ�سكاله �لق�سوى

�إن هذ� كله يدفعنا �إلى �لتاأكيد مرة �أخرى، على 

مدى �سرورة �لعودة �إلى �لتر�ث - ل�سيما ونحن نعي�س 

في ع�سر )�لق�سعة �لح�سارية( - وذلك من خالل 

على  ينبغي  ول��ذ�  وح��ده.  و�لإ���س��الم  �لإ�سالم  منظار 

�لباحثين �لقيام بعملية فرز دقيق لمحتويات ومعطيات 

هذ� �لتر�ث، ومن ثم قبول ما يتالءم منها مع �لإيقاع 

�لح�ساري للع�سر - ع�سر �لطفر�ت �لح�سارية -ل 

�سيما في �إطار �لمتغير�ت، دون �لم�سا�س بروح �لدين 
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من  �لب�سري  �لعقل  �أ�سر  لفّك  جاء  �لذي  �لإ�سالمي، 

�أ�سفاد �لجاهلية، وذلك حتى يت�سنى له �لتحليق في 

�سماء �لعلم و�لمعرفة، �أما �ل�سلبيات �لتي ُوجدت في 

ما�ّسة  حاجة  ثمة  فلي�س  �لتر�ث،  هذ�  جو�نب  بع�س 

للعودة �إليها- ل �لآن ول م�ستقباًل - �أما �لإيجابيات، 

وهي كثيرة فاإن �لعودة �إليها كما قلنا - و�أكدنا - هي 

�سرورة ح�سارية وحاجة وجودية. ولذ� فاإن �لمطلوب 

بالأ�سباب  ياأخذ  �أن  �لمعا�سر،  �لم�سلم  �لعربي  من 

�لتي ت�ساعده على �ل�ستيعاب �لمو�سوعي للمعطيات 

�لح�سارية للع�سر، وذلك حتى يت�سنى له �لدخول في 

دورة ح�سارية جديدة عنو�نها » نحو ح�سارة �إ�سالمية 

معا�سرة«، ولن يتحقق له مثل هذ� �لهدف �لمن�سود 

�إل بعد �أن يعمل جاهدً� على �لنعتاق من ربقة �لدورة 

�لثقافية، �لتي يمّر بها �لآن، فهل هو فاعل؟!
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الترجمة  اإلى  بحاجة  لي�س  ال�سطور  هذه  وكاتب 

علماء  بين  مكانته  واإب����راز  الجهبذ  العالم  لهذا 

التي  العديدة  الموؤلفات  ذلك  في  وح�سبه  الإ�سالم، 

الإ�سالم  بحجة  التعريف  ح��ول  الباحثون  و�سعها 

الإمام »الغزالي«، وعطائه الفكري واآرائه.

ال�سعري  بالجانب  اعتنوا  الذين  الباحثين  ومن 

»محمد  الفا�سل  الأ�ستاذ  الغزالي«  »اأبي حامد  عند 

جمع  اأع��ب��اء  م�سكوًرا  تحمل  حيث  الرحيم«،  عبد 

عام  بدم�سق،  قتيبة  دار  ون�سرته  وتحقيقه،  ديوانه 

1421ه� 2000م.

ووقع الديوان في �سبع �سفحات ومائتي �سفحة، 

منها ثمان وثالثون �سفحة، اأفردها المحقق للتعريف 

»بالغزالي« وتراثه، اأما الفهار�س فقد احتلت من �س 

اآخ��ر ال��دي��وان، واح��ت��وى ال��دي��وان على  اإل��ى   - 180

)25( ما بين ق�سيدة ومقطعة ونتفة �سعرية، �سمت 

)551( بيًتا تقريًبا، وقد تناول الباحث هذا الديوان 

�سرورة  راأى  التي  الأمور  بع�س  له  فبدت  بالقراءة، 

التنبيه عليها حتى ل يوؤدي وجودها في الديوان اإلى 

ملحوظات على ديوان

حجة الإ�سالم الإمام

اأبي حامد الغزالي ) ت505هـ (
د. عبد الرازق حويزي

كفر الزيات - م�سر

يعرف جمه�ر عري�ض من المثقفين الإمام »اأبي حامد الغزالي ت505 هـ« من خالل م�ؤلفاته 

القيمة ذات التن�ع الثقافي والعمق الفكري، فقد ترك هذا الإمام تراًثا معرفيًّا، جاله الدكت�ر 

النتاَج  هذا  يترَك  اأن  نُدَر  الغزالي«،  »م�ؤلفات  بـ  الم��س�م  القيم  كتابه  »في  بدوي  عبدالرحمن 

عدد من العلماء، ولقد تن�عت معارف هذا الإمام، وتباينت نتاجاته التاأليفية، واآية ذلك تجاوزه 

ميدان العل�م الإ�سالمية اإلى الإبداع ال�سعري، فقد روت بع�ض الم�سادر المتباينة بع�ض اأ�سعاره، 

ُد هذا ال�سعر  التي لم ت�سل اإلينا في دي�ان، وعزَّ على بع�ض الغي�رين على تراث هذه الأمة تبدُّ

في هذه الم�سادر دون اأن يحفه دي�ان م�ستقل، فبادر بع�سهم اإلى لم �سعثه، وتن�سيده في دي�ان 

يك�ن في اأيدي الدار�سين لينهل�ا منه ما يريدون، ومن ثم يظهر تبريز »اأبي حامد الغزالي« في 

جانب الإبداع ال�سعري اإلى جانب تبريزه في مختلف العل�م الإن�سانية الأخرى.
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زعزعة ثقة القارئ فيه.

عن  �سفًحا  �سي�سرب  الباحث  اأن  والحقيقة 

�سيذكره  ل�سبب  ال��دي��وان  ه��ذا  على  ال���س��ت��دراك 

له  ع��نَّ  ما  بع�س  �سرد  على  هنا  و�سيقت�سر  بعد، 

من  عدد  في  ملحوظاته  و�سي�سجل  ملحوظات،  من 

النقاط، هي:

في  الرحيم«  عبد  »محمد  الأ�ستاذ  َيُحِز  لم   -1

ف�سل  وتحقيقه  »الغزالي«  �سعر  بجمع  اهتمامه 

ن�سرت  �سابقة  محاولة  فثمة  والريادة،  ال�سبق 

اإليها  ي�سر  لم  ق�سير،  غير  بزمن  ن�سرته  قبل 

 - عليها  يقف  ولم  بها  يعلم  لم  لأنه  ربما   -

وتحقيقه  ال�سعر  »ن�سر  كتاب  من   121 �س  ففي 

الهجري«  ال�سابع  القرن  نهاية  حتى  العراق  في 

اإف�ساح عن اأن الأ�ستاذ »جميل اإبراهيم حبيب« 

نه�س بجمع �سعر »الغزالي«، وقدم له، ون�سره في 

96 �سفحة تحت عنوان:  1985م في  بغداد عام 

الغزالي«،  الإمام  اأ�سعار  من  الغوالي  »الدرر 

بيًتا،   )538( »جميل«  الأ�ستاذ  محاولة  و�سمت 

وانظر و�سًفا لهذه الن�سرة وبع�س الموؤلفات التي 

و�سعت عن الغزالي في كتاب »المكتبة ال�سعرية 

في الع�سر العبا�سي« �س 250، ولم يتمكن كاتب 

الأ�ستاذ  ن�سرة  على  الطالع  من  ال�سطور  هذه 

»جميل اإبراهيم حبيب« حتى هذه اللحظة، ومن 

ربما  اإذ  الديوان،  على  ال�ستدراك  في  زهد  ثم 

يكون ما �سي�ستدركه عليه هنا مثبًتا في طبعة د. 

ال�ستدراك،  فائدة من  ثمة  وعليه فال  »جميل«، 

ول معنى له حينئٍذ.

محمود«  نجيب  »زكي  الفا�سل  الدكتور  در�س   -2

الكتاب  في  الغزالي  لالإمام  التائية  الق�سيدة 

الذكرى  في  الغزالي  حامد  »اأبو  ب�  المو�سوم 

الغزالي  )مهرجان  لميالده  التا�سعة  المئوية 

ال�سادر  1961م(  مار�س   31  -  27 دم�سق  في 

 - والآداب  الفنون  لرعاية  الأعلى  المجل�س  عن 

ذلك  اإلى  �سر 
ُ
اأ ولم  1962م،  عام   - القاهرة 

اإليه  اأ�سرت  واإنما  الدرا�سة،  هذه  عن  لالإف�ساح 

�سكك  محمود«  نجيب  »زكي  الدكتور  اإن  ليقول: 

وتجاوز  الغزالي،  اإلى  الق�سيدة  هذه  ن�سبة  في 

هي  اأخرى،  ق�سيدة  اإلى  الق�سيدة  هذه  ت�سككه 

الق�سيدة الهائية، فاإذا ُعرف اأن التائية تقع في 

)366( �ستة و�ستين وثالثمائة بيت، واأن الهائية 

ما  جملة  من  بيًتا  و�ستين  اأربعة   )64( في  تقع 

جمعه الأ�ستاذ »محمد عبد الرحيم » للغزالي في 

ديوانه، وهي)551( بيًتا تقريًبا، اإذا ُعِرَف ذلك 

ات�سح اأن ما يخل�س ن�سبته »للغزالي« في محاولة 

يمثل  الرحيم«  عبد  »محمد  الفا�سل  الأ�ستاذ 

ح�سيلة ي�سيرة، قال د. »زكي نجيب محمود« في 

تن�سبان  ق�سيدتان  القبيل  هذا  »ومن  �س259: 

اإلى الإمام الغزالي، اإحداهما هائية ومطلعها: 

ــــ�اهــــا  ــــْك مــــــا بــــــــــاُل نــــفــــ�ــــض ُتـــــطـــــيـــــُل �ــــسَ

اللَ َتـــــْرَتـــــجـــــي  وهـــــــي  الــــــــــــــَ�َرى  اإلـــــــــى 

تائية  والأخرى  بيًتا،  و�ستون  اأربعة  اأبياتها  وعدد 

هي التي اأتناولها الآن بالعر�س والتحليل، ومطلعها:

بــــنــــ�ر تـــجـــلـــى وجـــــه قـــد�ـــســـك دهــ�ــســتــي

حــيــرتــي بــــك  خـــفـــا  ل  اأن  عـــلـــى  وفـــيـــك 

وقد  بيت،  وثالثمائة  و�ستون  �ستة  اأبياتها  وعدد 

تكون ن�سبة الق�سيدتين - اأو اإحداهما - اإلى الإمام 

علق  التي  الخاتمة  برغم  �سك،  مو�سع  ال��غ��زال��ي 

الدين  محيي  وه��و  الق�سيدتين،  على  النا�سر  بها 

اإذ يقول في تلك الخاتمة: »طبعنا  �سبري الكردي، 

ن�سخة  على  والهائية(  )التائية  الق�سيدتين  هاتين 
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ع�سر  خام�س  بتاريخ  م��وؤرخ��ة  �سحيحة  مخطوطة 

ن�سبة  اإن  اأق��ول:   - هجرية..«  ه�   882 الآخ��ر  ربيع 

قد  الغزالي  الإمام  اإلى  اإحداهما  اأو   - الق�سيدتين 

تكون مو�سع �سك«.

3 - ما يلزم حذفه مما خل�ست ن�سبته للغزالي 

في ديوانه:

محمود«  نجيب  »زك��ي  د.  ذك��ره  لما  وا�ستكماًل 

من ال�سك في ن�سبة الق�سيدتين الم�سار اإليهما اآنًفا 

ا  اأحاول في ال�سطور المتوا�سعة التالية الإف�ساح َعمَّ

و�سعه المحقق في ديوان »الغزالي« من اأ�سعار على 

الأمر  حقيقة  في  وهي  اإليه،  الن�سبة  خال�سة  اأنها 

في  وردت  قد  الأ�سعار  هذه  كانت  واإذا  له،  لي�ست 

»الغزالي« على ما يت�سح من تخريج  بع�س موؤلفات 

المحقق لها، فاإن »الغزالي« قد اأوردها في موؤلفاته 

لم  اإذ  ذل��ك،  من  اأكثر  ولي�س  التمثيل  �سبيل  على 

اأن  البحث  بعد  تبين  وقد  لغيره،  ول  لنف�سه  ين�سبها 

اإ�سقاطها  ينبغي  لذا  اآخرين،  ل�سعراء  الأ�سعار  هذه 

من ديوان »الغزالي«، وعدم العتداد بها في درا�سته، 

نهج  توؤ�س�س على  اأن  الديوان  لدرا�سة هذا  اأريد  اإذا 

�سديد، واأ�سا�س �سليم، وهذه الأ�سعار هي:

)1(

وهو:  ،134 �س   )6( رقم  تحت  المدرج  البيت 

�من الطويل[

ــــــلِّ َبــــلــــَدٍة مــــزيــــٌد عـــــَن الـــــُخـــــاّلِن فــــي ُك

الــُمــ�ــســاِعــِد َقـــــلَّ  الـــَمـــطـــلـــ�ُب  َعـــُظـــَم  اإِذا 

بهذا  البيت  هذا  المحقق  اأورد  هكذا  التعقيب: 

المجافية  الن�سبة  وه��ذه  ال�سبط،  وه��ذا  التحريف 

حامد  »لأب��ي  لي�س  البيت  اأن  وال�سواب  لل�سواب، 

الغزالي«، فهو مما يتمثل به من م�سهور �سعر المتنبي، 

وهو له في ديوانه 270/1 بال�سرح المن�سوب للعكبري 

للمعري  المن�سوب  بال�سرح   202/3 وديوانه  خطاأ، 

عزام  الوهاب  عبد  تحقيق  ودي��وان��ه262/2  َوْهًما، 

بهذه الرواية ال�سحيحة: 

ِن فــــي ُكــــــلِّ َبــــلــــَدٍة  وحــــيــــٌد ِمــــــَن الـــــُخـــــالَّ

الــُمــ�ــســاِعــُد َقـــــلَّ  الـــَمـــطـــلـــ�ُب  َعـــُظـــَم  اإِذا 

هي:  للمعري  المن�سوب  ال�����س��رح  ف��ي  ورواي��ت��ه 

»وحيًدا«

)2(

المقطعة رقم )7(، �س 135، وهي:

�من الب�سيط[ 

الــَ�اِدي  �َساَحِة  في  َناَقِتي  اإلــى  انُظْر   -1

ـــاِد ــــْحــــِت َمـــيَّ ـــَرى مـــن َت �ـــســـديـــدٌة بـــالـــ�ـــسُّ

اأوَعَدها الَبيِن  َكالِل  من  ا�سَتَكْت  اإذا   -2

ِمـــيـــَعـــاِدي ـــَد  ـــْن ِع َفـــَتـــْحـــَيـــا  ــــدوِم  الــــُق ُروُح 

ــيُء به ــ�ــسِ ــَت ــ�ــْس َت نــــ�ٌر  ِبـــَ�ْجـــِهـــك  َلـــَهـــا   -3

ــــــَك ِمـــــن اأْعــــَقــــاِبــــهــــا َحـــــادي ــــــَ�اِل وفـــــي َن

الرواية:)3( ورد البيت الثالث في المده�س برواية: 

»نور ت�ستدل... ومن نوالك«.

ديوان  في  الأبيات  هذه  المحقق  اأدرج  التعقيب: 

الغزالي على اأنها خال�سة الن�سبة اإليه، والأمر لي�س 

بن  لإدري�س  من�سوٌب  منها  الأخير  فالبيت  كذلك، 

�سليمان بن يحيى بن اأبي حف�سة الأرموي، قاله في 

اإ�سحاق بن اإبراهيم الم�سعبي في الوافي بالوفيات 

من  بها  وم��ا  م�سادر،  من  به  ما  وانظر   ،315/8

ومعه   ،455 المده�س  في  ن�سبة  بال  وه��و  رواي���ات، 

بيت اآخر، والمقطعة كما وردت في الوافي بالوفيات 

هي: 
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َكــــلَّّــــت مـــنـــازعـــًة اأَتــــــْتــــــَك وقــــــْد  لـــمـــا   -1

دانـــــــى الـــر�ـــســـا بـــيـــن اأيــــديــــهــــا بـــاإقـــيـــاد

ـــَتـــ�ـــســـيُء به َتـــ�ـــسْ ــــــ�ٌر  ُن ــــك  اأمــــاَم لــهــا   -2

ومــــن َرَجـــــاِئـــــَك فـــي اأَْعــــَقــــابــــَهــــا َحـــــاِدي

َت�ْسَغُلها ِذْكــــــَراك  مــن  اأحـــاديـــث  لــهــا   -3

عـــــن الـــــــرتـــــــ�ِع وتـــلـــهـــيـــهـــا عـــــن الــــــــزاِد

اإنهما  اليونيني:  ق��ال   42/3 ال��م��راآة  ذي��ل  وف��ي 

لإ�سماعيل بن اإبراهيم بن اأبي الب�سر �ساكر اأو لغيره 

بالرواية التالية:

الــــَ�اِدي �ــَســْرَحــِة  فــي  ناقتي  اأرى  لــي  مــا 

ـــْحـــُدو لــهــا َحـــادي َي ـــالَل ول  تــ�ــســُكــ� الـــَك

اأَْذَكـــــَرهـــــا ــيــِر  الــ�ــسَّ ـــــالِل  َك مـــن  ونـــــْت  اإذا 

ــادي ــيــَع ــا ِعـــنـــَد ِم ــتــْحــَي عـــْهـــُد الــــُقــــُدوِم َف

)3(

البيت المدرج تحت رقم )8( �س 136، وهو:

�من الب�سيط[

ُيـــْقـــِنـــُعـــُه �ـــســـيَء  ل  ــــــذي  الَّ الـــمـــحـــبَّ  اإنَّ 

اُر الــــــــدَّ بــــه  يــــهــــ�اه  ومــــــْن  يــ�ــســتــقــرَّ  اأْو 

ديوان  في  البيت  هذا  المحقق  اأدرج  التعقيب: 

اأن  ُي�ستبعُد  ال�سعر  هذا  وِمثُل  له.  اأنه  على  الغزالي 

على  له  ولي�س  ب��ه،  تمثل  ا  ِممَّ فهو  الغزالي،  يقوله 

بني عجل  فتى من  اإلى  كتبته  فهو لمراأة  الإطالق، 

الزهرة  في  ن�سبة  بال  وهو   ،145/1 الأكم  زهر  في 

هو  وها   ،293/2 الأ�سواق  وتزيين   ،288  -  287/1

البيت في  ا�ستملت على هذا  التي  الق�سة  �سياق  ذا 

كتاب زهر الأكم: »وكان ب�سُر بن مرواَن �سديًدا على 

الع�ساة، وكان اإذا ظفر بالعا�سي اأقامه على كر�سي، 

ر كفيه بالم�سامير في الحائط، ثم نزع الكر�سي  و�سمَّ

من تحته، فيبقى معلًقا ي�سطرب حتى يموت، وكان 

فتى من بني عجل مع الُمَهلَّب ابن )اأبي( �سفرة في 

له، فكتبت  وكان عا�سًقا لبنة عمٍّ  الأزارقة،  حروب 

اإليه ت�ستزيره، فكتب اإليها:

ُعــــُقــــ�َبــــِتــــِه اأْو  ــــٍر  ــــ�ــــسْ ِب َمــــَخــــافــــُة  لــــــ�ل 

ِمـــ�ـــســـمـــاُر ـــــيَّ  كـــــفَّ ـــــى  َعـــــلَ ــــدَّ  ُيــــ�ــــسَ اأنَّ  و 

ــــــكــــــم ُزْرُت ثـــــــمَّ  ـــــغـــــري  َث ــــْلــــُت  لــــَعــــطَّ اإذا 

اُر َزوَّ ا�ــــســــتــــاَق  مـــــا  اإذا  الــــمــــحــــبَّ  اإنَّ 

فكتبت اإليه:

ول� العقاَب  يخ�سى  الذي  المحبُّ  لي�ض 

ـــــاُر  كـــــانـــــْت ُعــــقــــ�بــــُتــــه فـــــي اإلـــــــِفـــــــِه الـــــنَّ

ــُعــه ــــيَء يــنــَف بــــل الـــمـــحـــبُّ الــــــذي ل �ــــسَ

اُر الــــــــدَّ بــــه  َيـــــهـــــَ�ى  ومـــــن  تــ�ــســتــقــرَّ  اأو 

فلما قراأ كتابها عطل ثغره وجاءها، وهو يقول:

ولــم الأمـــيـــر  اأخــ�ــَســى  اإذ  اللَ  اأ�ــســتــغــِفــُر 

اأخـــ�ـــَض الـــــذي اأَنــــــا ِمـــنـــه َغـــيـــر ُمــْنــتــ�ــســِر

بـــه فـــــ�ـــــســـــاأُن بــــ�ــــســــٍر بــــلَــــْحــــمــــي فـــلـــُيـــَعـــذِّ

ُمـــقـــتـــِدِر خـــيـــر  اأمــــيــــر  عــــفــــَ�  يــــعــــُف  اأو 

ــــَيــــًة َرا�ــــسِ اأْمــــ�ــــســــيــــِت  اإذا  اأبـــــالـــــي  فـــمـــا 

يا ِهْنُد ما نيَل من �َسعري ومن َب�سري!

تي به، فقال: يا 
ُ
فلم يلبث اأنَّ ُو�ِسي به اإلى ب�سرٍ ، فاأ

فا�سق، عطلت ثغرك، هلم )ب�(�الكر�سي! فقال: اأعز 

اهلل الأمير! اإنَّ لي عذًرا! فقال: وما عذرك؟ فاأن�سده 

في  َته  ُيَثبِّ اأنَّ  المهلب  اإلى  وكتب  له،  َف��َرقَّ  الأبيات، 

اأ�سحابه«. وانظر الق�سة وال�سعر في كتاب الزهرة، 

الي�سير،  الختالف  بع�س  مع   30/2 القالي  واأمالي 
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تنفي  الم�سدرين  هذين  في  روايتها  اأن  �سك  ول 

الم�سدر  موؤلف  اإن  اإذ  »الغزالي«،  اإلى  ال�سعر  ن�سبة 

الأول، هو »ابن داود الأ�سفهاني ت 296ه�«، وموؤلف 

عام  متوفى  القالي  علي  اأب��و  هو  الثاني  الم�سدر 

قبل  العالمين  هذين  وف��اة  اأن  ووا�سح  )356ه����(، 

مولد »الغزالي« الموؤرخ في ديوانه بعام )450ه�(.

)4(

المقطعة رقم )11( �س 140 - 141، وهي:

�من المتقارب[ 

ِقــــــرًى مــــن  ـــــــْل  َه ـــــــــــَة  َراَم اأ�ـــــســـــّكـــــاَن   -1

ـــيـــًفـــا َقـــُنـــ�َعـــا ــــيــــُل �ـــسَ َفـــــَقـــــْد َدَفـــــــــَع الــــلَّ

َتــــمــــَهــــُدوا اأْن  اِد  الـــــــــــزَّ مــــن  ـــــاه  ـــــَف َك  -2

ــــــــــــه نـــــــــظـــــــــًرا وكـــــــــــالًمـــــــــــا و�ـــــســـــيـــــَعـــــا َل

الـــــَغـــــَرام ــــكــــاأ�ــــِض  ب ــــاَوى  نــــ�ــــس ثــــمــــٌل   -3

ـــــيـــــَعـــــا فــــــــُكــــــــلٌّ َغـــــــــــــدا لأَخــــــــــيــــــــــِه َر�ـــــسِ

الرواية: )2( ورد البيت الثاني في ديوان مهيار 

الديلمي برواية:« وحديًثا«.

)3( وورد البيت الثالث في الديوان ذاته برواية: 

ال�سحيحة،  الرواية  وهي  كل«،  ن�ساَوى....  »َحَملن 

لأن البيت كما ورد في ديوان الغزالي، وكما اأوردته 

ديوان  في  وُكتب  م�سطرب،  روايته  باإيراد  التزاًما 

الغزالي غير مدور، وال�سواب اأنه مدور على ما ورد 

في ديوان مهيار.

التعقيب: اأثبت المحقق هذه المقطعة في ديوان 

على  وخرجها  نظمه،  من  اأنها  الغزالي،على  الإمام 

والحقيقة  الغزالي،  تاأليف  من  وهي  الطير،  ر�سالة 

به  تمثل  بل هي مما  لي�ست من نظمه،  المقطعة  اأن 

من �سعر غيره، لذا يلزم اإ�سقاطها من ديوانه، فهي 

 -  222/2 ديوانه  في  )ت428ه���(  الديلمي  لمهيار 

223، من ق�سيدة في )67( بيًتا، مطلعها

ـــروَعـــا َدُعــــــ�هــــــا تــــــــِرْد بـــعـــد ِخـــمـــ�ـــٍض �ـــسُ

ـــــ�َعـــــا ـــــ�ـــــسُ وراخـــــــــــــــ�ا عـــــالئـــــَقـــــهـــــا والـــــنُّ

)5(

المقطعة رقم )13( �س 146، وهي:

�من الب�سيط[

ِثــَقــٍة َعــلَــى  ُيْم�ِسي  َفــتــًى  ــاِل  ــَب ِب اأ�ــســعــد   -1

ـــــُه ـــــرُزُق َي الأَْرَزاَق  َخـــــلَـــــَق  ــــــــذي  الَّ اأنَّ 

ــ�ــُســُه ُيــَدنِّ ــ�ٌنُ ل  َفــالــِعــر�ــُض ِمــنــُه َمــ�ــسُ  -2

َوالـــــَ�جـــــُه ِمـــنـــُه َجـــديـــٌد َلــيــ�ــَض ُيــخــلــُقــُه

ب�َساَحِتَها ــْل  ــْحــُل َي َمـــْن  ــاَعــَة  الــَقــَن اإن   -3

ُقــــــُه ــــــــــِرِه �ــســيــًئــا ُيــــــ�ؤَرِّ ــــَق فــــي َدْه ــــْل لـــــْم َي

الرواية: )1( ورد البيت الأول في ديوان العطوي، 

والزدهار برواية:

ـــغـــدو َعـــلـــى ِثــَقــة اأَرِفــــــــه ِبـــَعـــيـــ�ـــِض َفـــتـــى َي

ـــــُه ـــــرُزُق َي الأَرزاَق  ــــَم  َقــــ�ــــسَّ ــــــــذي  الَّ اإِنَّ 

)2( وورد البيت الثاني في الزدهار برواية: »ما 

يدن�سه«.

ال��ده��ر  يتيمة  ف��ي  ال��ث��ال��ث  ال��ب��ي��ت  وورد   )3(

ا يوؤرقه«،  والم�ستطرف برواية: »لم يلق في ظلها همًّ

برواية:  والم�ستطرف  المجال�س،  بهجة  في  وورد 

ا يوؤرقه«. »همًّ

التعقيب: اأدرج المحقق هذه المقطعة في ديوان 

كتاب  على  جها  وخرَّ له،  اأنها  على  الغزالي  الإم��ام 

الأمر  وواقع  ال�سربا�سي،  اأحمد  تاأليف  من  الغزالي 

ل  لذا  معا�سر،  اأ�ستاذ  األفه  حديث  مرجع  هذا  اأن 



ملحوظات 

على ديوان

حجة 

االإ�سالم 

االإمام

اأبي حامد 

الغزالي 

)ت505هـ(
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ي�سح تخريج الن�سو�س التراثية عليه، وعلى العموم 

حذفها  فيلزم  الغزالي،  لالإمام  لي�ست  فالمقطعة 

المتوفى  للعطوي  2 منها   ،1 البيتين  من ديوانه لأن 

المن�سور  ديوانه  في  اأبيات   )4( في  )250ه���(  عام 

وانظ�ر   ،84 ���س  ع1-   - م��ج1  ال��م��ورد  مجلة  ف��ي 

الحمدونية  التذكرة  عليه  وزد  م�سادر،  من  به  ما 

من  به  ما  وانظر   ،89 لل�سيوطي  والزده��ار   ،86/8

الفريد  ال��در  في  له  منها  الأول  والبيت  م�سادر، 

109/2، والبيت الثالث منها له في بهجة المجال�س 

ق2/مج3/ �س 309، وهو بال ن�سبة في الم�ستطرف 

 ،61/2 الدهر  يتيمة  في  بطال  لأبي  وهو   ،231/1

العطوي  دي��وان  في  المذكوران  الآخ���ران  والبيتان 

هما: 

ـــْر َهــــل َجـــَمـــعـــَت َلـــُه َجـــَمـــعـــَت مـــــاًل َفـــَفـــكِّ

ــــه ُق ــــرِّ ــــَف يـــــا جــــــاِمــــــَع الـــــمـــــال اأَّيــــــــاًمــــــــا ُت

ــــــه  ــــــ�اِرِث ــــــخــــــزوٌن ِل ــــــَدَك َم ــــــن الــــــمــــــاُل ِع

ــه ــُق ــِف ــن ُت حـــيـــَن  اإِلَّ  ــــَك  مــــاُل الــــمــــاُل  مــــا 

)6(

النتفة رقم )14(، �س 147 - 148 وهي:

�من الب�سيط[

ُنَحيِّيها َليلَى  ِمــن  الـــداِر  اإِلــى  ميل�ا   -1

ــعــ�ــِض اأَهــلــيــَهــا ُلـــُهـــم َعــــن َب َنــــَعــــْم، َوَنـــ�ـــســـاأَ

َوَجــاَرِتــَهــا �ــُســْعــَدى  ِمــن  الَمَة  ال�سَّ اإن   -2

بـــــَ�اِديـــــَهـــــا َحـــــــــاٍل  َعـــــلـَــــى  ـــــُحـــــلَّ  َت ل  اأن 

البحتري  ديوان  في  الأول  البيت  ورد  الرواية:)1( 

برواية: »ميلوا اإلى... ون�ساألها«.

واأعوان  الع�سر  اأعيان  في  الثاني  البيت  ورد   )2(

الن�سر برواية: »من ليلى...اأن ل تمر بواٍد من«.

النتفة  هذه  الفا�سل  المحقق  اأدرج  التعقيب: 

الغزالي، وخرجها على ر�سالة  الإمام  في ديوان 

للغزالي،  لي�ست  اأنها  والحقيقة  ا،  اأي�سً الطير 

فيلزم اإخراجها من ديوانه، اإذ البيت الأول منها 

في  وردت  ق�سيدة،  مطلع  في  ورد  للبحتري، 

البرجي  الدين  لركن  والثاني   ،2414/4 ديوانه 

في اأعيان الع�سر واأعوان الن�سر 71/2.

)7(

المقطعة رقم )17( �س 154 - 155، وهي:

�من الطويل[

ــَتــاُمــُه ــرٌّ َطــــاَل َعــْنــَك اكــِتِ ـــَك �ــسِ 1- َبــــَدا َل

َظــــالُمــــُه اأَْنـــــــــــَت  ـــــَت  ـــــْن ُك ــــَبــــاٌح  �ــــسَ ولَح 

َغيِبِه �ِسرِّ  َعــْن  الَقْلِب  ِحــَجــاُب  فــاأنــَت   -2

ــــــــــ�لَك لــــم ُيـــطـــَبـــْع عــلــيــك ِخـــتـــاُمـــُه َوَل

ــْت ــَب 3- فـــاإن ِغـــْبـــَت َعـــْنـــُه َحـــلَّ فــيــِه َوطــنَّ

ــــ�ِن ِخـــيـــاُمـــُه ــــِف الــــَمــــ�ــــسُ ــــى الــــَكــــ�ــــسْ ــــلَ َع

�ـــَســـَمـــاُعـــُه ُيــــَمــــلُّ  ل  ــــِديــــٌث  َح َوَجــــــــاَء   -4

ـــــــَظـــــــاُمـــــــُه ــــــــثــــــــُرُه َوِن �ــــســــهــــيٌّ اإلــــــيــــــَنــــــا َن

الق�سر  خريدة  في  الأول  البيت  ورد  الرواية:)1( 

برواية: »كان منَك ظالمه«.

الثاني في الم�سدر نف�سه برواية:  البيت  )2( وورد 

»عليه ختامه«.

)3( وورد البيت الثالث في الم�سدر نف�سه برواية: 

»واإن غبت.... على َمنِكب الك�سف«، وهي الرواية 

الديوان  في  ورد  كما  البيت  لأن  ال�سحيحة 

مك�سور.

اإ�سقاط هذه المقطعة من ديوان  التعقيب: يلزم 
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للقا�سي  فهي  ل��ه،  لي�ست  لأن��ه��ا  ك��ذل��ك،  ال��غ��زال��ي 

بن  القا�سم  ب��ن  اهلل  عبد  محمد  اأب���ي  المرت�سى 

الق�سر  خريدة  في  ال�سهرزوري  علي  بن  المظفر 

)ق�سم �سعراء ال�سام( 2/ 309.

)8(

المقطعة رقم )18(، �س156 - 157، وهي �من 

ال�سريع[

َمــاِلــِكــي ــــَ�ى  َعــــْبــــداً والــــَه 1- قـــد كـــْنـــُت 

ا والـــــــَهـــــــَ�ى َخـــــاِدِمـــــي ـــــْرُت ُحـــــــــرًّ ـــــ�ـــــسِ َف

ــتــاأِنــ�ــســاً مــ�ــس بـــــالـــــَ�ْحـــــدِة  ــــــْرُت  َو�ــــــسِ  -2

اآَدِم بــــــِنــــــي  ـــــــــَنـــــــــاِف  اأَ�ـــــــــسْ ـــــــرِّ  �ـــــــسَ مـــــــن 

ول ـــــا�ـــــِض  الـــــنَّ ـــــــالِط  اْخـــــــِت فـــــي  مـــــا   -3

كــــالــــَعــــالــــِمِ ـــــاِء  بـــــالأَ�ـــــســـــَي الـــــَجـــــْهـــــِل  ُذو 

َجــــاِهــــاًل َتــــْرِكــــهــــم  فــــي  ـــــا لِئــــِمــــي  َي  -4

ـــــى الــــَخــــاتــــِم ُعـــــــــــــْذِري َمـــــْنـــــُقـــــ��ـــــٌض َعـــــلَ

المجال�س  بهجة  في  الثاني  البيت  ورد  الرواية:)2( 

برواية: »من �سر اأولد بني اآدم«.

)3( وورد البيت الثالث في بهجة المجال�س م�ستقيًما 

هكذا: »النا�س خير«، وهو على ما ورد في الديوان 

وما اأوردته هنا م�سطرب.

)4( وورد البيت الرابع فيهما برواية:»خاتمي«.

التعقيب: اأدرج المحقق الفا�سل هذه المقطعة في 

على  وخرجها  اإبداعه،  من  اأنها  على  الغزالي  ديوان 

الغزالي،  عن  األفه  الذي  ال�سربا�سي  الدكتور  كتاب 

وهو مرجع حديث ل ي�سلح تخريج الن�سو�س القديمة 

عليه، وقد رويت المقطعة في م�سدر قديم بال ن�سبة، 

وهو بهجة المجال�س 676/1 لبن عبد البر القرطبي، 

وروايتها في هذا الم�سدر تقطع بعدم خلو�س ن�سبتها 

اإلى الغزالي، فمعروف اأن موؤلف هذا الم�سدر متوفى 

عام )450ه���(  فمولود  الغزالي  اأما  عام )463ه���(، 

وهذا بال �سك ي�سائل من خلو�س ن�سبة المقطعة اإليه، 

لليو�سي  والأدب  اللغة  في  المحا�سرات  في  له  وهي 

نق�س  وكان  »قالوا  المجال�س:  بهجة  وفي  وفيه   ،354

وجدنا  واإن  عهد  من  لأكثرهم  وجدنا  وم��ا  خاتمه: 

اأكثرهم لفا�سقين«.

)9(

المقطعة رقم )19( �س 158 - 159، وهي:

�من الطويل[

ــَعــم الــنَّ �ـــســـاِرَحـــِة  ـــيـــَن  َب ا  ُدرًّ اأَاأَنــــــُثــــــُر   -1

ــــِبــــُح َمــــْخــــُزوًنــــا بــــَراِعــــَيــــِة الـــَغـــَنـــْم َفــــاأُ�ــــسْ

ِلـــــَقـــــْدِرِه بـــَجـــْهـــل  ـــــ�ا  اأَْمـــــ�ـــــسَ ــــم  ــــُه لأن  -2

الــَبــَهــْم قــــه  اأَُطــــ�ِّ اأْن  ـــِحـــي  اأُ�ـــسْ ــــــا  اأََن فـــال 

ِبــُلــطــِفــِه ــِطــيــُف  الــلَّ َلـــَطـــَف الل  َفــــــاإِْن   -3

ـــ�ِم َوِلـــلـــِحـــَكـــْم ـــُل ـــلـــُع َو�ــــســــاَدفــــُت اأَْهــــــــاًل ِل

ًة ـــــَ�دَّ َم َوا�ـــســـَتـــَقـــدُت  ُمـــِفـــيـــًدا  َنـــ�ـــَســـْرُت   -4

ــــْم ــــَت َوُمــــكــــَت َلـــــــــــَديَّ  ـــــخـــــزوٌن  ـــــَم َف َواإًِل 

ــاَعــُه ــَح الــُجــّهــاَل ِعــْلــًمــا اأَ�ــسَ ــَن ــْن َم ــَم 5- َف

ــْم َوَمــــن َمـــَنـــَع الــُمــ�ــســَتــ�ِجــبــيــَن َفـــَقـــْد َظــلَ

ال�سافعي  ديوان  في  الأول  البيت  ورد   )1( الرواية: 

منثوًرا  »اأاأنظم  برواية:  الوراق  محمود  وديوان 

لراعية«.

ال�سافعي  ديوان  في  الثالث  البيت  وورد   )3(  

برواية: »فاإن فرج اهلل«، وورد في ديوان محمود 

الوراق برواية: »فاإن ي�سر اهلل الكريم«.
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ال�سافعي وديوان  الرابع في ديوان  البيت  )4( وورد 

وا�ستفدت  مفيًدا  »بثثت  برواية:  الوراق  محمود 

ديوان  في  وورد  فمكنون...«،  واإل  ودادهم... 

وا�ستفدت  مفيًدا  »بثثت  برواية:  الوراق  محمود 

وداده«، وفي ديوان الغزالي:»وا�ستقدت«، ول وجه 

للمعنى.

الن�سبة  خال�سة  لي�ست  المقطعة  هذه  التعقيب: 

للغزالي، فقد تمثل بها في كتابه اإحياء علوم الدين 

ين�سبها  اأن  دون   - ال��دي��وان  محقق  خرجها  كما   -

لنف�سه اأو لغيره، فظن محقق ديوانه اأنها من نظمه، 

وال�سواب اأنها من ال�سعر المتدافع فقد ن�سبت - ما 

في  ووردت  ال�سافعي،  لالإمام   - الثاني  البيت  عدا 

يرد  لم  اأبيات  �ستة  في  مقطعة  �سمن   183 ديوانه 

من بينها البيت الثاني، وخرجها محققه دون ن�سبة 

لمحمود  ون�سبت  ا،  اأي�سً الدين  علوم  اإح��ي��اء  على 

البيت  163 ما عدا   - 162 الوراق، وهي في ديوانه 

هذين  في  تخريجها  م�سادر  وانظر  ا،  اأي�سً الثاني 

الديوانين، والإ�سارة اإلى تدافعها في ديوان محمود 

الوراق، ورجح محققه عدم ن�سبتها اإليه. 

)10(

المقطعة رقم )21( �س 162، وهي:

�من المديد[

َعـــاِفـــيـــِتـــي الــــــُحــــــبِّ  فـــــي  ــــَقــــِمــــي  �ــــسَ  -1

ــــــي ــــــَدِم ــــــــَ�ى َع ووُجــــــــــــــــــ�ِدي فــــــي الــــــــَه

بـــه ـــــــــ�َن  َتـــــــــْرَتـــــــــ�ـــــــــسُ َوَعــــــــــــــــــــــــذاٌب   -2

ـــــعـــــِم ــــــــــى ِمـــــــــــَن الـــــنِّ فـــــــي َفـــــــَمـــــــي اأَْحــــــــــلَ

ـــــِتـــــُكـــــم َمـــــَحـــــبَّ فـــــــي  ــــــرٍّ  ــــــ�ــــــسُ ِل ـــــــــا  َم  -3

األــــــــــِم ِمـــــــــــــْن   - والِل   - ِعــــــــْنــــــــَدنــــــــا 

التعقيب: اأدرج المحقق هذه المقطعة في ديوان 

اإليه،  الن�سبة  خال�سة  اأنها  على  الغزالي  حامد  اأبي 

وخرجها على كتاب الدكتور ال�سربا�سي، وعلى كتاب 

يلزم  واأقول:  للغزالي.  المنطق  فن  في  العلم  معيار 

الغزالي  حامد  لأبي  ن�سبته  خل�ست  مما  اإخراجها 

 ،598/5 الطيب  نفح  في  للحالج  لأنها  ديوانه،  في 

والأولن منها بال ن�سبة في المده�س 451.

)11(

البيت المدرج تحت رقم )25( �س 179، وهو:

�من الوافر[

ـــــضٍ ـــــ� اإْن َطــــبــــيــــِب  ُكـــــــــلُّ  َداَواَك  َوَلــــــــــــْ� 

ــــَفــــاَكــــا ـــــى َمـــــــا �ــــسَ ـــــلَ ـــــْي بـــــَغـــــيـــــِر َكـــــــــــالِم َل

»طبيب  برواية:  المده�س  في  البيت  ورد  الرواية: 

»طبيب  برواية:  المعاني  ديوان  في  وورد  داء«، 

ركب«.

ديوان  في  البيت  هذا  المحقق  اأدرج  التعقيب: 

اأنه  والحقيقة  الطير،  ر�سالة  على  معتمًدا  الغزالي 

في  ن�سبة  بال  اآخر  بيت  مع  ورد  فقد  للغزالي،  لي�س 

وفي  ركب«،  »طبيب  برواية:   271/1 المعاني  ديوان 

ديباجته ما ن�سه: »وقد اأح�سن القائل وجاء بما في 

 .192 المده�س  في  ن�سبة  بال  وهو  العا�سق«،  نف�س 

�سك  ل  دللة  المعاني  دي��وان  في  البيت  هذا  وورود 

فيها على عدم �سحة ن�سبته للغزالي، اإذ اإن موؤلفه، 

اأي  )395ه���(  عام  ى  متوفَّ الع�سكري  هالل  اأبو  وهو 

قبل مولد الغزلي باأمد بعيد، وبعد البيت في ديوان 

المعاني البيت التالي:

ـــــيٍء ــــبــــحــــَت تــــمــــلــــُك كـــــــلَّ �ـــــسَ ولـــــــ� اأ�ــــس

ــــبــــْت َعــــلــــى ِغــــَنــــاَكــــا ـــــَ�ى َلــــيــــلَــــى َعــــَت �ـــــسِ

في  ا  اأي�سً للغزالي   178 �س   )24( رقم  النتفة   -4
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 ،207/2 م�سر(  �سعراء  )ق�سم  الق�سر  خريدة 

في  وورد  به«،  يجل  »قمًرا  برواية:  الأكم  وزهر 

بها«،  »يجل  برواية:   203/5 الزاهرة  النجوم 

خده«،  »من  برواية:   32/2 الأكم  زهر  في  وورد 

وبال ن�سبة في نهاية الأرب 74/2.

في  للغزالي   137 ���س   ،)9( رق��م  النتفة   -5

مخطوط الحوا�سر ونزهة الخواطر 341. 

6- المقطعة رقم 22، �س 163 لم يذكر المحقق 

من اأين اأتى بها.

7- الأبيات 54- 64 من الق�سيدة الهائية المذكورة 

ديوانه  في  زهير  للبهاء   177  -  175 �س  في 

291. قلت يلزم الإ�سارة اإلى ذلك   - 290 ا  اأي�سً

الن�سبة  مرجوحة  الأبيات  هذه  كانت  ولو  حتى 

للغزالي.

169 بالرواية  8- ورد البيت التالي في الديوان �س 

التالية: 

كـــــثـــــيـــــرة الـــــمـــــطـــــل فـــــــي مــــ�اعــــيــــدهــــا

كــــــــــذوبــــــــــة فــــــــــي جــــــمــــــيــــــع دعــــــــ�اهــــــــا

)معارج  م�سدره  ف��ي  ورد  م��ا  على  وال�����س��واب 

القد�س في مدراج معرفة النف�س( �س 186 اأن ياأتي 

بالرواية التالية ل�ستقامة الوزن: 

ـــــمـــــطـــــل فــــــــي مـــــ�اعـــــدهـــــا ـــــرة ال ـــــي كـــــث

كــــــــــذوبــــــــــة فــــــــــي جــــــمــــــيــــــع دعــــــــ�اهــــــــا

173 بالرواية  9- ورد البيت التالي في الديوان �س 

التالية: 

ـــا ُقـــــلـــــُت: يــــا نــفــ�ــســي ازَدجــــــــري ـــَم ـــلَّ فـــُك

اللَ اأمـــــــــــــــــــــــــــ�ِرِك  فـــــــــي  وَراِقــــــــــــــبــــــــــــــي 

وال�سواب على ما ورد في م�سدره )معارج القد�س 

ياأتي  اأن   187 �س  النف�س(  معرفة  مدراج  في 

بالرواية التالية ل�ستقامة الوزن: 

ــــفــــ�ــــض ازَدجـــــــــــري ـــــَمـــــا ُقــــــــْلــــــــُت: َن َفـــــُكـــــلَّ

َ
الل اأُُمـــــــــــــــــــــــــــــ�ِرك  فـــــــــي  ـــــــــــــبـــــــــــــي  وَراِق

 167 ���س  ال��دي��وان  ف��ي  التالي  البيت  ورد   -10

بالرواية التالية: 

ـــَعـــى اإلـــــــى الــــلَّــــْغــــِ� َوهـــــــ� َغـــايـــُتـــهـــا َتـــ�ـــسْ

ــــَعــــاَهــــا ــــــــرَّ َمــــ�ــــسْ ـــــــا َويــــــلـَـــــَهــــــا مــــــا اأَ�ــــــــسَ َي

ما  على  التالية  بالرواية  ياأتي  اأن  الأف�سل  ولعل 

ورد في م�سدره )معارج القد�س في مدراج معرفة 

النف�س( �س 185: 

ـــهـــا ــــَعــــى اإلــــــــى الـــلـــهـــ� وهــــــ� َغـــايـــُت َتــــ�ــــسْ

ــــَعــــاَهــــا ــــــــرَّ َمــــ�ــــسْ ـــــــا َويــــــلـَـــــَهــــــا مــــــا اأَ�ــــــــسَ َي

 157 ���س  ال��دي��وان  ف��ي  التالي  البيت  ورد   -11

بالرواية التالية:

ـــــــا�ـــــــضِ ول الـــــــنَّ ـــــــــالِط  ـــــــــا فـــــــي اخـــــــــِت َم

كــــالــــَعــــاِلــــِم بـــــالأ�ـــــســـــيـــــاِء  الـــــَجـــــْهـــــِل  ُذو 

ل�ستقامة  التالية  بالرواية  ياأتي  اأن  وال�سواب 

 ،676/1 المجال�س  بهجة  في  ورد  ما  على  ال��وزن 

وقد   - هكذا   354 والأدب  اللغة  في  والمحا�سرات 

�سبقت الإ�سارة اإلى هذا -:

ــــا�ــــض َخــــيــــٌر ول مــــا فــــي اخـــــتـــــالِط الــــنَّ

كــــالــــَعــــاِلــــِم بـــــالأ�ـــــســـــيـــــاِء  الـــــَجـــــْهـــــِل  ُذو 

 155 ���س  ال��دي��وان  ف��ي  التالي  البيت  ورد   -12

بالرواية التالية: 

ـــْت ـــَب ــــــلَّ فـــيـــِه وطـــنَّ فــــــاإن ِغــــبــــَت عـــنـــه َح

ــــ�ِن ِخــــيــــاُمــــُه ـــى الــــَكــــ�ــــســــِف الــــَمــــ�ــــسُ عـــل
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13- وال�سواب اأن ياأتي بالرواية التالية ل�ستقامة 

الوزن على ما ورد في خريدة الق�سر)ق�سم �سعراء 

ال�سام( 309/2 - وقد �سبقت الإ�سارة اإلى هذا -:

ـــْت ـــَب وطـــنَّ فـــيـــه  َحـــــــلَّ  عـــنـــه  ِغــــبــــَت  واإن 

ــ�ِن ِخــيــاُمــُه َمــنــِكــب الــَكــ�ــْســِف الــَمــ�ــسُ على 

42 الأبيات التالية على هذا  14- وردت في �س 

الن�سق:

ــــَهــــا َفــــاإنَّ ــــَفــــاِء  الــــ�ــــسِّ بـــــاآيـــــاِت  ـــيـــَك  ـــل َع  -1

ـــــْفـــــٍع َوْهــــــــــَي َخــــيــــُر ِوَقــــــاَيــــــِة َجــــِلــــيــــلَــــُة َن

ـــٍة ـــْ�َب َت اآيــــة  ــرتــيــِب  2- ُخــــْذَهــــا عــلَــى الــتَّ

ـــِريـــِح بـــَمـــْدَحـــِة ـــحـــْل الـــ�ـــسَّ َوُيـــ�نـــ�ـــض والـــنَّ

ـــا َي ــــَعــــرا  الــــ�ــــسُّ َمـــــــَع  ــــــراٍء  اإ�ــــــس واآيـــــــــُة   -3

ــْت بــالــِكــَتــاَبــِة ــلَ ــَفــاِء َمـــع ُفــ�ــسِّ ُمـــِريـــَد الــ�ــسِّ

ال��ط��وي��ل، وع��ل��ي��ه��ا بع�س  الأب���ي���ات م���ن  ه���ذه 

الملحوظات،هي: 

اإل  الطويل  العرو�س مقبو�سة على عادة  تفعلية   -1

في البيت الثالث، فاإنها محذوفة، وهذا مخالف 

للقواعد العرو�سية، ولعل الرواية ال�سحيحة هي 

» ال�سعراء«.

وهو  القافية،  عيوب  من  عيب  الثاني  البيت  في   -2

�سناد التاأ�سي�س.

وهو:  عرو�سي،  عيب  نف�سه  الثاني  البيت  في   - ج 

البيت  يقراأ  اأن  للقارئ  يح�سن  وربما  الخرم«،   «

هكذا: »فخذها«.

م�سطرب  الأخير  البيت  من  الثاني  ال�سطر   - د 

الوزن.

هذا بع�س ما عنَّ لي ت�سجيله على هذا المجموع 

ال�سعري من ملحوظات، اأرى اأنها ل تقلل من الجهد 

الم�سكور الذي بذله المحقق الكريم، والأمل معقود 

على اأن يكون في ما تم تعليُقه على هذا الديوان ما 

ينعك�س عليه بالدقة والنفع في طبعة لحقة اإن �ساء 

اهلل تعالى، والحمد هلل رب العالمين.

والآث���ار:  الأح��ادي��ث  من  ال�سعراء  عقده  ما  في  الزده���ار   -1

البواب  ح�سين  علي  د.  تحقيق:  )ت911ه����(-  لل�سيوطي 

الريا�س   - الخاقاني  دار   - بيروت  الإ�سالمي،  المكتب   -

1991م. 

 - )ت764ه���(  لل�سفدي  الن�سر:  واأع��وان  الع�سر  اأعيان   -2

دم�سق   - الفكر  دار   - واآخ��ري��ن  زي��د  اأب��ي  علي  تحقيق: 

- 1998م.

3- الأمالي: لأبي علي القالي )ت356ه�(: تحقيق: بعناية محمد 

عبد الجواد الأ�سمعي - دار الكتب العلمية - بيروت.

4- بهجة المجال�س واأن�س المجال�س و�سحذ الذاهن والهاج�س: 

محمد  د:  تحقيق   - القرطبي)ت463ه�(  اهلل  عبد  لبن 

الخولي- دار الكتب العلمية- د.ت.

تحقيق:  - ه�(   562 الحمدونية: لبن حمدن )ت  التذكرة   -5

اإح�سان عبا�س، واآخر� دار �سادر - 1996م 

ال��ع�����س��اق:ل��داود  اأ����س���واق  بتف�سيل  الأ�����س����واق  ت��زي��ي��ن   -6

عالم  التونجي-  تحقيق:محمد   - الأنطاكي)ت1008ه�( 

الكتب 1993م.

لميالده  التا�سعة  المئوية  الذكرى  في  الغزالي  حامد  اأب��و   -7

1961م(  مار�س   31  -  27 دم�سق  في  الغزالي  ) مهرجان 

المجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب - القاهرة - عام 

1962م. 

ل��ل��ع��م��اد  ال���ع�������س���ر:  وج�����ري�����دة  ال���ق�������س���ر  خ�����ري�����دة   -8

تحقيق:  ال�سام(  �سعراء  )ق�سم  الأ�سفهاني)ت597ه�(: 

1959م.   - دم�سق   - الها�سمية  المطبعة   - في�سل  �سكري 

جريدة الم�سادر  والمراجع

٭ ٭ ٭
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 - واآخرين  �سيف  �سوقي  تحقيق:  م�سر(  �سعراء  و)ق�سم 

دار الكتب - م�سر - 2005 

9- الدر الفريد وبيت الق�سيد: لمحمد ابن اأيدمر )ق8ه�( - 

مخطوط اأ�سرف على طباعته م�سورًا: فوؤاد �سزكين- معهد 

تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية - فرانكفورت - 1989

10- ديوان البهاء زهير )ت656ه�(: تحقيق و�سرح: محمد اأبي 

ط2   - القاهرة   - المعارف  دار   - واآخر  اإبراهيم  الف�سل 

- 1982م. 

مجاهد  وتحقيق:  جمع  204ه����(:  )ت  ال�سافعي  دي��وان   -11

م�سطفى بهجت - بغداد - 1986م.

عبد  تحقيق:  ه���(:  )ت354  المتنبي  الطيب  اأب��ي  دي��وان   -12

 - القاهرة   - للتراث  الجمهورية  كتاب   - ع��زام  الوهاب 

2006م.

جبار  محمد  وتحقيق:  جمع  )ت250ه���(  العطوي  دي��وان   -13

المعيبد - مجلة المورد - مج1 - ع1- 1971م.

14- ديوان حجة الإ�سالم الإمام الغزالي )ت505ه�(: تحقيق: 

1421ه�  عام  دم�سق،   - قتيبة  دار   - الرحيم  عبد  محمد 

= 2000م.

د.وليد  وتحقيق:  جمع  )220ه���(:  ال��وراق  محمود  دي��وان   -15

ق�ساب - دار �سادر - بيروت - 2001م 

- )ت392ه�����(  الع�سكري  ه��الل  لأب��ي  المعاني:  دي���وان   -16

ت�سحيح: كرنكو - مكتبة القد�سي - القاهرة. 

عن  م�سورة  طبعة  )ت428ه����(:  الديلمي  مهيار  دي��وان   -17

 - م�سر   - الثقافة  لق�سور  العامة  الهيئة   - الكتاب  دار 

2008م.

الكتاب  دار   - 726ه���(  )ت  لليونيني  الزمان:  مراآة  ذيل   -18

الإ�سالمي - القاهرة - ط2 - 1992م.

اليو�سي  للح�سن  وال��ح��ك��م:  الأم���ث���ال  ف��ي  الأك����م  زه���ر   -19

)ت1102ه�(:تحقيق: محمد حجي - دار الثقافة - المغرب 

- 1981م. 

 -) ه�   296 ت  الأ�سفهاني)  داود  بن  لمحمد  ال��زه��رة:   -20

 - ط2   - الأردن  واآخ��ر-  ال�سامرائي،  اإبراهيم  تحقيق: 

1985م. 

العكبري:  البقاء  لأب��ي  المن�سوب  المتنبي  دي��وان  �سرح   -21

الحديثة  الريا�س  وغيره - مكتبة  ال�سقا  تحقيق م�سطفى 

- البطحاء - الريا�س. 

اأحمد(  معجز   ( للمعري  المن�سوب  المتنبي  ديوان  �سرح   -22

 - ط2   - المعارف  دار   - دي��اب  المجيد  عبد  تحقيق:   -

1992م.

اليو�سي  للح�سن  وال��ل��غ��ة:  الأدب  ف��ي  ال��م��ح��ا���س��رات   -23

)ت1102ه�( - تحقيق: محمد حجي، واأحمد اإقبال - دار 

الغرب الإ�سالمي - بيروت - 1982م. 

د.مروان  تحقيق:  ه�(:  )ت597  الجوزي  لبن  المده�س:   -24

الثانية،  الطبعة   - بيروت   - العلمية  الكتب  دار   - قباني 

1985م.

25- الم�ستطرف من كل فن م�ستظرف: لالإب�سيهي )ت 852ه�(: 

تحقيق: اإبراهيم �سالح - دار �سادر - ط1 - 1999م 

اأبي  لالإمام  النف�س:  معرفة  م��دارج  في  القد�س  معارج   -  26

حامد الغزالي )ت505 ه�( - دار الآفاق الجديدة - بيروت 

- ط2- 1975م.

27- المكتبة ال�سعرية في الع�سر العبا�سي: لمجاهد م�سطفى 

بهجت - دار الب�سير - الأردن -1995م 

 - ظبي  اأب��و   - الثقافي  المجمع  ال�سعرية:  المو�سوعة   -28

2003م.

تغري  لبن  والقاهرة:  م�سر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم   -29

بردي الأتابكي )ت874ه�(- م�سورة دار الكتب الم�سرية 

- د.ت.

30- ن�سر ال�سعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن ال�سابع 

الهجري: لعلي جواد الطاهر، وعبا�س هاني الجراخ - دار 

ال�سوؤون الثقافية العامة - بغداد - 2000م.

للمقري  ال��رط��ي��ب:  الأن��دل�����س  غ�سن  م��ن  الطيب  نفح   -31

دار   - عبا�س  اإح�سان  د:  تحقيق  )ت1041ه���(  التلم�ساني 

�سادر - 1986

32- نهاية الأرب: للنويري )ت 733 ه�( - م�سورة عن طبعة 

دار الكتب الم�سرية - القاهرة 1342 ه�، وما بعدها.

محمد  ج8   - )ت764ه����(  لل�سفدي  بالوفيات:  الوافي   -33

 - في�سبادن   - �ستاينر  ف��ران��ز  ن�سر  دار   - نجم  يو�سف 

1982م.

محمد  تحقيق:   - 429ه���(  )ت  للثعالبي  الدهر:  يتيمة   -34

 - م�سر   - ال�سعادة  مطبعة   - الحميد  عبد  الدين  محيي 

ط2 - 1956م.
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التمهيد:

ال�شنقيطي  ال�شعر  اأن  اإل��ى  هنا  التنبيه  يح�شن 

 ،12( القرنين  خ��ال  الأول����ى  ت��ج��ارب��ه  ف��ي  ع��رف 

بع�ض  فجاءت  والن�شج،  الإحيائية  اإلى  ميا  13ه�( 

الموازية  العربي  ال�شعر  لنماذج  مفارقة  ن�شو�شه 

لها والمتزامنة معها، فبدت اأكثر منها عمقا، واأعلى 

فالقارئ  واإحيائه،  القديم  واأقدر على محاورة  لغة، 

لهذه الن�شو�ض يلحظ بو�شوح وجود تفاوت جوهري 

الباد  �شائر  منتوج  وبين  بينها  الثقافي  الزمن  في 

العربية، ويتجلى هذا التفاوت في التباين الجلي بين 

النماذج ال�شنقيطية خال القرنين المذكورين وبين 

البناء  وفي  بل  والتراكيب،  الم�شامين  في  غيرها 

والأ�شاليب.

يائية ال�شيخ �شيد محمد بن ال�شيخ 

�شيدي الإحيائية

)جهود للك�شف عن اإحياء الأ�شيل

 ونظرة في بناء الق�شيد(

بقلم: د. محمذن بن اأحمد بن المحبوبي

رئي�ض ال�شعبة العامة بالمعهد العالي

 للدرا�شات والبحوث الإ�شامية

نواك�شوط-موريتانيا

نود في هذا المقال اأن نتلبث ي�سيرا مع ق�سيدة يائية لل�سيخ �سيد محمد بن ال�سيخ �سيديا الأبييري 

 معرفين ب�ساحبها اأول، ومحاولين ثانيا اأن نقراأها قراءة اأدبية تبرز تميزها الأ�سلوبي 
)1(

ال�سنقيطي

وروعتها الأدبية، فهي في نظرنا يمكن اأن تعد من اأبرز الن�سو�ص الإحيائية التي اأ�سهمت في تجديد 

قوالب ال�سعر وم�سامينه خالل ع�سر النه�سة الأدبية الحديثة، اإن لم نقل اإنها فاتحة من فاتحاتها 

الأول و�سابقة من �سابقاتها الجياد.

من  جوانب  عن  للك�سف  التمهيد  نفرد  ومحورين:  تمهيد  خالل  من  المو�سوع  هذا  و�سنعالج 

الإحيائية ال�سنقيطية المن�سية، ونخ�س�ص المحور الأول للتعريف بالرجل، ونمح�ص المحور الثاني 

لتحليل الن�ص وقراءته.
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وهكذا ففي قرون ازدهار الأدب ونمائه بالمناطق 

الملثمين وتخوم  العربية كانت هذه الباد �شحراء 

�شعريا،  وف��ت��ورا  معرفيا  ك�شوفا  تعرف  ال�����ش��ودان 

وحينما ن�شج التعرب والتعلم في هذه الربوع وا�شتوت 

الثقافة على �شوقها لغة و�شعرا خال القرنين )12، 

و�شع  في  دخلت  قد  العربية  الباد  كانت  13ه���( 

ح�شاري مت�شم بال�شعف والجمود، ولعل في ذلك ما 

يحمل على القول اإن الأدب العربي في هذا المنكب 

البيئة  ا�شتثنائية فر�شتها   عا�ض ظروفا 
)2(

البرزخي

الزمان  م�شتوى  فعلى  المكانية،  والعزلة  الزمانية 

التي  الفترات  في  كانت  ال�شعر  هذا  ولدة  اأن  نجد 

تو�شم بال�شعف والفتور. وعلى م�شتوى المكان نلحظ 

اأطرافا  تعد  التي  المناطق  في  تقع  الباد  هذه  اأن 

ثانوية من باد العرب وديار الإ�شام.

يعر�شون  العرب  النقاد  اأغلب  جعل  اأولئك  كل 

جها  اإم��ا  �شبيله،  عن  وي�شدون  ال�شعر  ه��ذا  عن 

على  تحفظا  واإم��ا  واعتزاله،  مكانه  لبعد  بنماذجه 

من  به  يت�شف  اأن  يمكن  لما  توقعا  واأ�شاليبه  لغته 

ال�شعف، وذلك لمجرد انتظامه زمانيا في الفترات 

التي تو�شم بالتعثر والفتور.

وذلك الإعرا�ض المذكور هو ما ك�شف عنه بدقة 

متتبعا  المعا�شرين،  الباحثين  كبار  اأح��د  ومهارة 

مكانة  ومبينا  التاريخ،  عبر  العربي  الأدب  م�شيرة 

اأن  اإلى  لينتهي  خارطته،  �شمن  ال�شنقيطي  الأدب 

هذا الأدب عرف ظلمين، اأحدهما خارجي اإقليمي، 

والآخر داخلي محلي، اأما الأول فهو اإعرا�ض العرب 

عن التطلع على م�شمون بريده والتعرف على مكنون 

جديده. واأما الثاني فهو تق�شير اأبنائه في التعريف 

بنماذجه والترويج لروائعه يقول: »هذه ق�شة الأدب 

العربي،  الأدب  تاريخ  لنا  رواه��ا  ما  ح�شب  العربي 

ن�شاأت وتفجرت في قلب الجزيرة قبل ظهور الإ�شام 

كان  وال�شام،  العراق  في  اأزهارها  وتفتحت  وبعده، 

في  وازده���رت  والخام�ض،  الرابع  القرن  في  ذل��ك 

والأندل�ض،  واإفريقية  م�شر  في  والثامن  ال�شابع 

التا�شع  القرنين  في  الأق�شى  المغرب  واحت�شنها 

والعا�شر، وقبل اأن تعود اإلى الم�شرق من جديد فاإن 

�شفاف  اإل��ى  النيجر  منحنى  من  �شنقيط  �شحراء 

الأندل�ض قد حملت لواءها واأعادت لها ن�شرة ال�شعر 

الجاهلي ومتانة اأ�شلوبه، وزخرفته بالآداب العبا�شية 

وما لها من ح�شن البيان، وغذتها بقيمها الروحية، 

اأدب متكامل غني يظلمه  فان�شهرت عنا�شرها في 

التعريف  في  يجتهدوا  لم  اإذا  موريتانيا  من  اأبناوؤه 

التعرف  عن  اأعر�شوا  هم  اإن  العرب  ويظلمه  ب��ه، 

.
)3(

عليه«

ال�شعر  اآخر في حقل  باحثا  فاإن  واأكثر من ذلك 

ال�شنقيطي ا�شتخل�ض ماحظات مهمة اأ�شار �شمنها 

لدى  تولد  ربما  ال�شعر  هذا  مدونات  ق��راءة  اأن  اإلى 

الأحكام  را�شخة تحمله على مراجعة  قناعة  قارئها 

النقدية المتداولة في تاريخ الأدب العربي، وتدعوه 

على  ال�شعف  مقولة  تعميم  في  النظر  يعيد  اأن  اإلى 

مختلف المناطق العربية خال فترة النحطاط.

الوجهة  -م��ن  ك��ان  واإن  ال�شنقيطي  فال�شعر 

اأن نماذجه  اإل  ال�شعف،  النظرية- واقعا في دائرة 

يمثل  اإذ  ال���دائ���رة،  ه���ذه  ع��ن  بانف�شاله  ت�شهد 

المنقطع،  ال�شتثناء  من  نوعا  الباحث  هذا  ح�شب 

اأ�شاليبه  بتنوع  فهو  ال�شعف،  قاعدة  على  والخروج 

ال�شعرية  الأ�شكال  �شراط  ينكب  م�شامينه،  وثراء 

�شكل  محييا  المتاأخرة،  الع�شور  في  الم�شتخدمة 

�شفوية  نزعة  ومج�شدا  القديمة،  العربية  الق�شيدة 

معجمية عالية ت�شتعير ال�شجل القامو�شي من مكمنه 

وت�شتثير المعجم الجاهلي من مرقده.
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اأن  مفادها  م�شلمة  اإل��ى  الباحث  ه��ذا  وينتهي 

غير  الن��ح��ط��اط  ع�شر  بها  ام��ت��از  ال��ت��ي  ال�شمات 

خال  ال�شنقيطي  ال�شعر  م��دون��ات  على  منطبقة 

القرن 13ه�/19م. واعتمادا على ذلك يتحتم علينا 

اللذين  وال�شبق  الريادة  ميزان  في  النظر  نعيد  اأن 

.
)4(

ي�شندان اإلى ال�شعر في الم�شرق العربي

الدواوين  لأح��د  قراءته  من  اآخ��ر  باحث  ويتخذ 

�شيد  ال�شيخ  �شاحبنا  عا�شرت  التي  ال�شنقيطية 

محمد حجة وبرهانا على ما اأ�شرنا اإليه من اإ�شهام 

القوم في ريادة الجانب الإحيائي على عهد النه�شة 

ال�شعرية الحديثة، فيرى اأن: «تجليات البعد الإحيائي 

في �شعر محمد بن الطلبه توؤكد م�شاهمة بل وريادة 

زمانا  وكيفا،  كما  الإح��ي��اء  لحركة  �شنقيط  ب��اد 

اإلى مراجعة الأحكام الجاهزة التي  ومكانا، وتدعو 

العربية  النه�شة  حول  الأول��ى  الدرا�شات  ر�شختها 

الحديثة في الأدب والثقافة عموما، حينما ق�شرتها 

ما  وذل��ك  خا�شة،  ب�شورة  وم�شر  الم�شرق  على 

ي�شتوجب النظر فيها على �شوء البحوث الم�شتجدة 

العالم  اأط��راف  في  المكت�شفة  التراثية  والن�شو�ض 

تعد  التي  �شنقيط  باد  مقدمتها  وفي  الإ�شامي، 

رافدا اأ�شا�شيا من روافد الثقافة العربية الإ�شامية، 

.
)5(

ومهادا رائدا للنه�شة الحديثة«

من  مقلد  يو�شف  اللبناني  الأدي��ب  اأن  وياحظ 

اإذ  الموريتاني،  ب���الأدب  عناية  الم�شارقة  اأق���دم 

كر�ض له كتابا خا�شا األفه في مطلع ال�شتينيات من 

القدماء  موريتانيا  »�شعراء  و�شماه:  الما�شي  القرن 

والمحدثون« فهذا الكتاب يعد عر�شا مف�شا لتاريخ 

»�شعل  فهو:  �شعرهم  من  ون�شو�ض  واآثارهم  القوم 

اأدبية اإفريقية مغمورة، وبعث تراثي يعرف لأول مرة 

.
)6(

في الم�شرق«

الرجل  اأن  يعلم  واإهدائه  الكتاب  لهذا  والقارئ 

معجب بالثقافة ال�شنقيطية وباأبنائها الذين اعتبرهم 

للعبقرية  ومثال  الإب��داع،  في  وقمة  للذكاء،  عنوانا 

والإحيائية والن�شج، فهو يهدي كتابه اإلى ال�شناقطة 

معبرا عنهم بالمواهب العبقرية الإفريقية المتفتحة 

»اإلى  يقول:  الروحية  والغرب  ال�شرق  مواهب  على 

وملونين في  بي�ض  نبيه من  و�شنة  كتاب اهلل  حفظة 

.
)7(

غرب اإفريقيا و�شمالها اأهدي هذا الكتاب«

بمكانة  التنويه  ف��ي  الموؤلف  ي��اأخ��ذ  ذل��ك  واإث���ر 

القوم الأدبية، مبينا منزلة اإبداعهم ال�شعري �شمن 

الأدب العربي، فقد �شرح اأن اأر�شهم: »اأر�ض الأدب 

العربي العريق والتراث العربي الدفين ذي المزايا 

.
)8(

الإن�شانية الرائعة بين الآداب العربية«

المتميزة  الأدب��ي��ة  اإحيائيتهم  على  وللتاأكيد 

التراث وا�شتثارته من مرقده  اإلى محاورة  و�شبقهم 

الجاهلي  ال�شعر  »ا�شتهواهم  قد:  اأنهم  اإل��ى  ي�شير 

والمخ�شرم منه على الأخ�ض فحفظوه ورووه وحذوا 

.
)9(

حذوه، فاأيد فيهم ملكة الباغة اإلى حد كبير«

عليهم  الثناء  ف��ي  يبدع  ن��راه  ذل��ك  م��ن  واأك��ث��ر 

والعتراف بجهودهم �شعرا رقيقا يظهر اأنهم ظلوا 

بالثغور الإفريقية يرابطون دفاعا عن ال�شاد، واإحياء 

لل�شعر، وتج�شيدا لمعاني الأ�شتذة والتفوق، بل يق�شم 

:
)10(

جهد الأيمان على عبقريتهم وذكائهم قائا

ل������ل�������������س������اد ف���������ي اإف�������ري�������ق�������ي�������ا راي���������ة

خ���������ف���������اق���������ة رف��������������اف��������������ة ع������ال������ي��������������������ه

ي����رف����ع����ه����ا ال�������ع�������رب ب�����ن�����و ع����م����ن����ا ال������

����ب���ي�������س���ان اأه��������ل ال����ه����م����ة  ال�����س��ام��ي��������ه

ه������م ن�����ا������س�����روه�����ا ه������م اأ�����س����ات����ي����ذه��������������ا

ه�����م ح�������س���ن���ه���ا ه�����م درع�����ه�����ا ال����واق����ي����ه
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ك����ائ��������������ن ال��������ذك��������ا  ك��������ل  ال��������ذك��������ا  اإن 

ت����������اهلل ب�����ي�����ن ال�����ن�����ه�����ر وال���������س����اق����ي��������������ه

طه  الدكتور  جهود  ال�شياق  ه��ذا  في  نن�شى  ول 

ال�شنقيطي،  بال�شعر  كثيرا  اعتنى  الذي  الحاجري 

المنجزة  نماذجه  م��ن  عليه  اط��ل��ع  م��ا  اأن  م��وؤك��دا 

الهجريين  ع�شر  والثالث  الثاني  القرنين  خ��ال 

تخرجه  اإحيائية  و�شمات  اإبداعية  �شور  على  يقوم 

الماألوف  ال�شفات  عن  وتبعده  ال�شعف،  دائرة  عن 

المطلع  يجعل  مما  النحطاط،  �شعر  على  اإطاقها 

الأدبية  والأطروحات  النقدية  الأحكام  يراجع  عليه 

المتعلقة بالحقبة المذكورة يقول: »اإن ال�شورة التي 

- القرنين  هذين  في  ل�شنقيط  نراها  اأن  لنا  اأتيح 

اأن  جديرة  الهجريين-  ع�شر  والثالث  الثاني  يعني 

العربي على  الأدب  اتفق موؤرخو  الذي  الحكم  تعدل 

الفترة،  العربي عامة في هذه  الأدب  اإطاقها على 

فهو عندهم وكما تق�شي اآثاره التي بين اأيديهم اأدب 

يمثل ال�شعف والركاكة والف�شولة في �شيغه و�شوره 

في  الأدب  لنا  تمثل  ال�شور  هذه  كانت  اإذ  ومعانيه، 

و�شع مختلف ياأبى هذا الحكم اأ�شد الإباء، فهو في 

.
)11(

جملته بعيد عن التهافت والف�شولة

بمدونة  كثيرا  يعجب  �شيد  فوؤاد  الم�شري  ونجد 

»الو�شيط« وي�شدر ب�شاأنها حكما نقديا تنويهيا يجعل 

منها »الكتاب الأوحد لتاريخ الأدب العربي في باد 

�شنقيط، ولدرا�شة اأحوالها الأدبية والجتماعية وما 

بجميع  تت�شل  اأ�شعار  من  �شعرائهم  قرائح  ابتدعته 

فنون القول، من مفاخرة ومديح، وغزل، وغير ذلك 

من ال�شعر الر�شين الذي يعيد اإلينا �شورة من اأيام 

.
)12(

العرب ووقائعها الم�شهورة«

ون�شادف الباحث العراقي عبد اللطيف الدلي�شي 

الخالدي ي�شهد لاأدب الموريتاني بالجودة والأ�شالة 

منتهيا اإلى اأن موريتانيا »�شاهمت بق�شط غير �شئيل 

ل  ما  كنوزها  اإل��ى  واأ�شافت  العربية،  الآداب  في 

يزال مجهول دفينا، ومن ذكر النه�شة الأدبية بتلك 

الأ�شقاع خطر بباله على الفور ا�شم مدينة �شنقيط 

والأدب���اء  الفقهاء  م��ن  اأنجبت  بما  ا�شتهرت  التي 

يقلون  ل  ال��ذي��ن  الفحول  وال�����ش��ع��راء  وال��م��وؤرخ��ي��ن 

م�شتوى عن اأمثال المتنبي والبحتري واأحمد �شوقي 

والر�شافي، اأولئك ال�شعراء المجيدين العريقين في 

الرائعة  الجميلة  ال�شعرية  وال�شور  اللغوية  الجزالة 

.
)13(

المبتكرة في �شتى الأغرا�ض«

واأكثر من ذلك يهيب هذا الباحث بموؤرخي الأدب 

ال�شنقيطية  الكنوز  تلك  اإل��ى  يت�شابقوا  اأن  العربي 

تحتوي  بما  منوها  عليها،  ليطلعوا  النادرة  وال��درر 

على  القائمة  ال�شعرية  الأ�شاليب  من  طياتها  في 

تك�شف  بذلك  فهي  والن�شياب،  والتلقائية  العفوية 

عن »اأ�شالة في اللغة والأدب، وتف�شح عن اأدب غير 

.
)14(

متكلف و�شعر غير م�شنوع«

موازنة  ب��اأن  نذكر  التمهيد  ه��ذا  اأع��ق��اب  وف��ي 

ال�شعرية  النه�شة  انطاقة  بين  ب�شيطة  تاريخية 

ب��ال��ب��اد ال��م�����ش��رق��ي��ة، وب��ي��ن ان��ط��اق��ت��ه��ا ب��ال��رب��وع 

في  وتقدمها  الأخيرة  هذه  �شبق  توؤكد  ال�شنقيطية 

اأن  المعلوم  الإبداع كذلك، فمن  في  وربما  الزمان، 

)محيي  ال�شنقيطي  اليعقوبي  الطلبه  بن  امحمد 

ال�شعر الجاهلي ومعار�ض الأع�شى وحميد وال�شماخ( 

البارودي  قبل  اأي  1188ه�����/1774م  �شنة  ول��د  قد 

و�شتين  باأربع  الم�شرق«  في  الحديث  ال�شعر  »رائ��د 

ابن  والبارودي  1272ه���/1856م  �شنة  وتوفي  �شنة، 

�شوقي  اأحمد  مياد  قبل  وذلك  �شنة،  ع�شرة  ثماني 

»اأمير ال�شعراء« بثاث ع�شرة �شنة.

ال�شياق  ه��ذا  ف��ي  التاريخية  المعطيات  وم��ن 
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�شيديا  ال�شيخ  بن  محمد  �شيد  ال�شيخ  �شاحبنا  اأن 

)مبدع العينية النقدية، واليائية الوطنية الإحيائية 

�شنين  ب�شت  البارودي  قبل  ولد  الدرا�شة(  مو�شوع 

)1247ه�/1832م( وتوفي �شنة مياد اأحمد �شوقي 

)1286ه�/1869م(.

ال�شنقيطية  ال��ري��ادة  م��ن  جانب  ينجلي  وب��ه��ذا 

تاريخ  في  المتداولة  الأحكام  اأن  »ويت�شح  المن�شية 

ناق�ض ينطلق من  العربي قائمة على تدوين  الأدب 

المركز ويتجاهل الأطراف )...( فهل يوؤدي بنا هذا 

العربي  الأدب  في  الحديثة  النه�شة  اإن  القول  اإلى 

بداأت في باد �شنقيط، ولكنها كانت �شحية موؤامرة 

.
)15(

�شمت«

الأدب���ي في  الإح��ي��اء  اأن ح��رك��ة  ن��رى  ثمة  وم��ن 

غيار  قطع  تجديد  على  جهدها  عملت  القوم  �شعر 

اللغة معيدة النب�ض اإلى الن�شو�ض التراثية، ومحيية 

الثالث  القرن  ف�شعراء  الأ�شيلة،  ال�شعرية  ال�شور 

ق�شائدهم  »تر�شيع  اإل���ى  �شعوا  ال��ه��ج��ري  ع�شر 

فائقة  بعناية  اخ��ت��ي��رت  ال��م��ن��ال  بعيدة  ب��م��ف��ردات 

وباأ�شلوب مرح يجعلها تنفذ اإلى الأفئدة ويطرب لها 

.
)16(

المتلقي وينجذب اإليها طواعية«

المحور الأول: الرجل ترجمة وتعريف

هو ال�شيخ �شيد محمد بن ال�شيخ �شيدي بن المختار 

الإنت�شائي )1247ه���/1832م- الأبييري  الهيبه  بن 

1286ه�/1869( عالم جليل و�شاعر متمكن، وناقد 

الذي  �شيدي  ال�شيخ  اأبيه  ح�شرة  في  ولد  متب�شر، 

في  نفوذا  الباد  هذه  �شخ�شيات  اأعظم  من  كان 

بعلمه  ا�شتطاع  فقد  الميادي،  ع�شر  التا�شع  القرن 

يُكون  اأن  المحترم  وجنابه  ال��ذائ��ع،  و�شيته  الجم 

ما  خ�شم  في  اآمنا  وحرما  و�شيا�شية  روحية  �شلطة 

 .
)17(

تعي�شه باده اآنذاك من فو�شى طحون

عبُد  ول��د  ع��ال��ي  بنت  ��ه  ام��امَّ فهي  وال��دت��ه  اأم���ا 

يمثل  فبيتها  عز،  واأروم��ة  كرم  بيت  من  الأبييرية، 

من  كانت  مكه،  المرابط  بني  ف��ي  المجد  ذوؤاب���ة 

ال�شالحات العابدات العالمات، ا�شتهرت بالرئا�شة 

يذكر  الت�شيير،  وح�شن  ال�شخ�شية  وق��وة  والحكمة 

اأم�شكت زمام الأمور في ح�شرة زوجها ال�شيخ  اأنها 

محمد،  �شيد  ال�شيخ  ابنه  ووف��اة  وفاته  بعد  �شيدي 

ف�شمرت عن �شاعد الجد محكمة �شيا�شة الح�شرة، 

خ�شها  وقد   .
)18(

تدبير اأح�شن  ق�شاياها  ومدبرة 

�شمن  رائ���ع  بمقطع  ال��ع��ل��وي  محمدي  ب��ن  محمد 

جناب  اإل��ى  رف��ع  التي  الميمية  المدحية  ق�شيدته 

:
)19(

ال�شيخ �شيدي الكبير، فامتدح �شعيها قائا

وح����ب����ذا ال����ك����م��������������ال  ذاك  ح�����ب�����ذا  ي������ا 

ج������ل�������������س������اوؤه م��������ن زائ�������������ر وم����ق����ي��������������م

ول�����ح�����ب�����ذا ت�����ل�����ك ال�����ق�����ع�����ي�����دة اإن���ه���������������ا

ح�����ل�����ي�����ت ب������������در م���������ن ح������������اله ي���ت���ي���م

ن����ال����ت ع���ظ���ي���م ال����ح����ظ ح���ي���ن ت��ع��ل��ق��ت

ع���ظ���ي���م  ي��������ن��������ال  ل  ح���������ظ  ب������م������ن������ال 

ق�����د اأك����م����ل����ت خ���ل���ق���ا وخ���ل���ق���ا وان���ت���م���ت

اأروم ل  ك  ف���������وق  �������س������دق  لأروم 

ع����دم����ت ن���ظ���ائ���ره���ا ف�����واج�����د م�����ن ل��ه��ا

�����س����ب����ه ل����ع����م����رك واج����������د ال��������م ع������دوم

ف��ك��م ذك���������را  اأخ�����رت�����ه�����ا  ق������د  ك����ن����ت  اإن 

م��������ن اآخ�������������ر ف��������ي رت�������ب�������ة ال����ت����ق����دي����م

في هذا الجو المفعم بالحكمة وال�شيادة والف�شل، 

والبيت  المبارك  المعرفي  الو�شط  هذا  اأرجاء  وفي 

خلفيته  وت�شكلت  ال��رج��ل  ن�شاأ  الكريم،  الأب��ي��ي��ري 

ح�شرة  ف��ي  حياته  اأي���ام  اأك��ث��ر  وق�شى  المعرفية، 
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وثراء  �شيا�شي  نفوذ  مركز  يومئذ  كانت  التي  والده 

اقت�شادي، واإ�شعاع علمي لم تعرف منطقة القبلة له 

نظيرا. وقد تمتع ال�شيخ �شيد محمد بما اأ�شاع والده 

في تلك الح�شرة المباركة من م�شتوى علمي رفيع، 

وا�شتقرار �شيا�شي وطيد، وم�شتوى عي�ض رغيد، وكان 

.
)20(

له باأبيه تعلق المريد ال�شوفي ب�شيخه

باذل  وتهذيبه،  بتاأديبه  فعني  اأبيه  وحيد  وكان 

الذين  ومريديه،  بطلبته  وم�شتعينا  و�شعه،  ذلك  في 

فت�شابقوا  والتعليم،  بالإر�شاد  البن  على  يبخلوا  لم 

يمدونه بنافع الحكمة ونادر العلوم.

ت�شير  ل  المتوفرة  الم�شادر  ف��اإن  درا�شته  اأم��ا 

عليها  اأ�شرف  اأب��اه  اأن  اإل  تفا�شيلها،  من  كثير  اإلى 

المتداولة  العلوم  ب�شرعة  يتقن  عن كثب، مما جعله 

مريديه  من  الجلة  ومن  اأبيه،  من  تلقيا  ع�شره  في 

ال�شيخ  عن  ال�شعر  ودواوي���ن  اللغة  واأخ��ذ  العلماء، 

له  وك��ان  خا�شة،   
)21(

الح�شني حنبل  ب��ن  محمدو 

اطاع وا�شع على نفائ�ض الكتب، التي داأب اأبوه على 

البن،  بخط  موجودا  منها  كثير  يزال  وما  جمعها، 

.
)22(

متنا اأو هوام�ض

ن�شو�ض  بع�ض  عليه  تدل  كما  الرجل  ن�شاأ  وقد 

اأبيه  ح��زم  بين  م��ت��رددا  اأخ��ب��اره  وم��اأث��ورات  �شعره 

وتدليل مريديه، فتغزل ومزح ثم لم يفتاأ تاأثير اأبيه 

اأبرز  يقوى حتى تن�شك وت�شوف واأ�شبح مريدا من 

مريدي والده يخدمه بكد يمينه وبنات فكره. يقول 

:
)23(

في مدحه و�شيخه

ب��ي اهلل  ف�����������������داك  اإن����������ي  �����س����ي����دي  ي������ا 

ج����ار ال��ح��م��ى م���ا ع��ن��ه ل���ي م���ن م��ذه��ب

اأط������ن������اب������ك������م م������و�������س������ول������ة ب���ط���ن���ب���ي

ال���ج���ن���ب وح��������ق  ال�����ق�����رب�����ى  ذي  ل����ح����ق 

واإن����������ن����������ي ق��������ن ل������ك������م ل��������م اأاأ��������س���������������ب

���ب ب���ال���م���وؤت�������سَ ل�������س���ت  ان����ت���������س����اب  وذو 

ن������ع������م ك������ف������ان������ي لم��������ت��������الء ج���������رب����ي

ع����ل����م���������ي ب�����ك�����م وروؤي����������ت����������ي وق�����رب�����ي

ب��ي ي�������ب�������داأ   اأن  ب����ع����د  ف������داك������م  اأم���������ي 

اأب���������ي غ������ي������رك������م  ان  ل���������و  وب��������اأب�����������������ي 

ووج������ن������ت������ي ل����ن����ع����ل����ك����م ف�������ي ال����ت����ي����رب

وق����������اي����������ة م����������ن ��������س�������وك�������ة وع�������ق�������رب

التي  الأر����ض  اإل��ى  باأبيه  ال��رج��ل  تعلق  وي�شري 

ي�شتوطنها، لذلك اأن�شاأ الق�شائد الطوال يتغنى فيها 

بتلك الباد و�شاكنتها، كما حن اإليها كثيرا اأيام كان 

اأبوه ير�شله في مهمات �شيا�شية اإلى بع�ض الأطراف 

النائية من الباد. وكان له من خال موؤازرة الوالد 

اإليه  اأ�شار  ما  وذلك  ال�شيا�شية،  بالق�شايا  ا�شتغال 

�شمن ن�شو�ض عديدة في ديوانه، منها الرائية التي 

اأنذر فيها قومه الخطر ال�شتعماري الداهم ودعاهم 

اإلى ا�شتبدال الفو�شى القائمة بين اأظهرهم بنظام 

الأقوياء  �شولة  دفع  على  قادرا  يكون  �شيا�شي مرن، 

:
)24(

يقول

دارا ������س�����ب�����ه�����ت  اإن����������ن����������ي  روي�������������������دك 

ع�����ل�����ى اأم�����ث�����ال�����ه�����ا ت�����ق�����ف ال�����م�����ه�����ارى

اإلى اأن يقول: 

���س��ع��ف��ا ال������دي������ن  ف������ي  ع����اي����ن����وا  وروم 

ف�������رام�������وا ك������ل م������ا رام������������وا اخ����ت����ي����ارا

ف������������اإن اأن�������ت�������م �����س����ع����ي����ت����م واب������ت������درت������م

ب�����رغ�����م م���ن���ه���م ازدج���������������روا ازدج�����������ارا

وخ����ن����ت����م ت����ك����ا�����س����ل����ت����م  اأن��������ت��������م  واإن 

ب������رغ������م م����ن����ك����م اب���������ت���������دروا اب�������ت�������دارا
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ف�����األ�����ف�����وك�����م ك�����م�����ا ي�����ب�����غ�����ون ف���و����س���ى

ائ����ت����م����ارا ول  ان�������ت�������داب  ل  ح������ي������ارى 

ول��������م اأع������������رف و�������س������وف ت����������رون ع��م��ا

ق�����ل�����ي�����ل ������س�����ب�����ح ل����ي����ل����ك����م ا������س�����ت�����ن�����ارا

م�����ه�����ى ح���������ور ال������م������دام������ع ع����اط����ف����ات

ت����خ����و�����ص ب����ه����ا ال����ق����راق����ي����ر ال����ب����ح����ارا

ت����ل����ط����م����ه����ا ال������ع������ل������وج ع������ل������ى خ��������دود

ك���������س����ا األ������وان������ه������ا ال������ف������زع ا������س�����ف�����رارا

الإب��داع  ق�شية  من  متميز  موقف  للرجل  وك��ان 

الم�شهورة  عينيته  عبر  اأو�شحه  ما  وذلك  ال�شعري، 

فقد  ح��ادة،  اإبداعية  اأزم��ة  عن  خالها  عبر  التي 

تبدت على اأديم هذا الن�ض اآراء نقدية هامة تجمع 

ونقده  ال�شعر  العمدة في محا�شن  اأبواب كتاب  اأهم 

لبن ر�شيق القيرواني.

اأن  ال�شعراء  مع�شر  م�شتعطفا  ن�شه  ا�شتهل  وقد 

اإلى  يهتدوا  واأن  جديدة،  لاإبداع  م�شارح  يرتادوا 

يد  تدن�شها  لم  مبتكرة  ومقا�شد  م�شتطرفة  مطالع 

فما  بالتجديد  هم  اأن��ه  م��وؤك��دا  وال��ت��ن��اول،  ال��ت��داول 

ي�شتبعد  ب��ذل��ك  وك��اأن��ه  �شبيل،  م��ن  اإل��ي��ه  ا�شتطاع 

اإلى  الهتداء  اأو  بالجديد،  الإتيان  على  جيله  قدرة 

الم�شتعذب الأ�شيل، فهو بذلك ي�شع لاإبداع حدودا 

دقيقة ي�شعب اجتيازها على غير الم�شمر المهزول، 

وهي حدود تقترح لهذه الأزمة حلول مزدوجة تجمع 

بين الجوائز التحفيزية »لكم اليد الطولى علي« وبين 

:
)25(

ال�شروط التعجيزية »مق�شد لم يبدع« يقول

ي����ا م��ع�����س��ر ال���ب���ل���غ���اء ه����ل م����ن ل���وذع���ي

ي�����ه�����دى ح�����ج�����اه ل���م���ق�������س���د ل�����م ي���ب���دع

اإن�������ي ه���م���م���ت ب�������اأن اأق���������ول ق�������ص ي���دة

ب�����ك�����را ف�����اأع�����ي�����ان�����ي وج����������ود ال���م���ط���ل���ع

ُم ان������ت   اإذ  ع���ل���ي  ال���ط���ول���ى  ال���ي���د  ل���ك���م 

م���و����س���ع اأو  ب����ب����ق����ع����ة  وه  األ�����ف�����ي�����ت�����م 

يجد وم��ن  ال�سديد  النظر  فا�ستعملوا 

ل������ي م������ا اأح�������������اول م����ن����ك����ُم ف���ل���ي�������س���دع

اإلى رواد الباغة والإبداع  واأكثر من ذلك يرفع 

عن  بالبتعاد  الحق  التجديد  يربط  جازما  اأم��را 

التي  الم�شتهلكة  والمقدمات  المت�شبعة،  الأ�شاليب 

من  جملة  معددا  الآذان،  ومجتها  النفو�ض،  ملتها 

البالغة  عينيته  من  بيتا  ع�شرين  غطت  نماذجها 

اإحدى وخم�شين بيتا.

وقد �شملت هذه النماذج بكاء الأطال، ومحاورة 

ال�شحب، والحديث عن م�شاهد التحمل والرتحال، 

الم�شير،  وو�شف  بالح�شان،  والتغزل  الطير،  وزجر 

والغناء،  والخمرة  اللهو  ومجال�ض  البعير،  واإن�شاء 

ومنتديات ال�شمر والأدب، وو�شف المعارك والحروب 

الف�شل  اأهل  ومحاورة  وال�شعراء،  العلماء  ومذاكرة 

:
)26(

وال�شاح يقول

وح������ذار م���ن خ��ل��ع ال����ع����ذار ع��ل��ى ال��دي��ا

الأرب�����������ع ب�����ي�����ن  ال����������������زوار  ووق�������ف�������ة  ر 

واإف�����ا������س�����ة ال����ع����ب����رات ف�����ي ع��ر���س��ات��ه��ا

وت������������ردد ال��������زف��������رات ب����ي����ن الأ�����س����ل����ع 

ودع������وا ال�������س���وان���ح وال�����ب�����وارح وات���رك���وا

ذك�������ر ال����ح����م����ام����ة وال�������غ�������راب الأب�����ق�����ع

وب����ك����اء اأ����س���ح���اب ال����ه����وى ي�����وم ال���ن���وى

وال����������ق����������وم ب������ي������ن م��������������ودع وم���������س����ي����ع

وت���ج���ن���ب���وا ح���ب���ل ال����و�����س����ال وغ��������ادروا

ن���ع���ت ال�����غ�����زال اأخ�������ي ال��������دلل الأت����ل����ع
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و�سرى الخيال على الكالل لراكب ال�س�

�������م������الل ب�����ي�����ن ال������ن������ازل������ي������ن ال����ه����ج����ع

تغتلي وال���م���ه���ارى  ال�����س��ح��اري  ودع�����وا 

الأذرع ب�����ف�����ت�����ل  ف����ت����ف����ت����ل����ه����ا  ف�����ي�����ه�����ا 

وت�����واع�����د الأح������ب������اب اأح�����ق�����اف ال���ل���وى

ل����ي����ال وت���������س����ق����ي����ق ال������������ردا وال����ب����رق����ع

وت���ه���ادي ال��ن�����س��وان ب���الأ����س���الن ف���ي ال���

����ك���ث���ب���ان م�����ن ب����ي����ن ال����ن����ق����ا والأج����������رع

وال����خ����ي����ل ت����م����زع ف�����ي الأع������ن������ة ���س��زب��ا

ك�����ي�����م�����ا ت�������ف�������زع رب��������رب��������ا ف��������ي ب���ل���ق���ع

وال���زه���ر وال����رو�����ص وال��ن�����س��ي��ر وع��رف��ه

وال�������ب�������رق ف������ي غ������ر ال�����غ�����م�����ام ال���ه���م���ع

وال���ق���ي���ن���ة ال�������س���ن���ب���ا ت���ج���ال���ب م���زه���را

وال�����ق�����ه�����وة ال�������س���ه���ب���ا ب����ك����اأ�����ص م���ت���رع

وت�����ج�����اذب ال�������س���م���ار ب����ام����الأخ����ب����ار م��ن

ت���ب���ع اأو  ق����ي���������س����ر  دول�����������ة  اأع�������������س������ار 

وت��ن��ا���س��د الأ����س���ع���ار ب���الأ����س���ح���ار ف���ي ال���

�������اأق������م������ار ل����ي����ل����ة ع���������س����ره����ا والأرب������������ع

وت�����داع�����ي الأب������ط������ال ف�����ي ره������ج ال��ق��ت��ا

ل�������دن م�������س���رع ب����ك����ل  ال������ن������زال  اإل���������ى  ل 

وت����ط����ارد ال���ف���ر����س���ان ب��ال��ق�����س��ب��ان وال�����

������خ�����ر������س�����ان ب�����ي�����ن م������ج������رد وم����ق����ن����ع

وت������ذاك������ر ال���خ���ط���ب���اء وال���������س����ع����راء ل��ل���

����اأن�������س���اب والأح�����������س�����اب ي������وم ال��م��ج��م��ع

وم���ن���اق���ب ال���ك���رم���اء وال���ع���ل���م���اء وال�����س���

������ل�����ح�����اء اأرب���������������اب ال�����ق�����ل�����وب ال���خ�������س���ع

ف���ج���م���ي���ع ه�������ذا ق�����د ت������داول������ه ال�������ورى

ح���ت���ى غ������دا م�����ا ف���ي���ه م���و����س���ع اإ����س���ب���ع

الرجل  روؤي���ة  تتجلى  الن�ض  ه��ذا  اأع��ق��اب  وف��ي 

اأن  عليه  ال�شاعر  اأن  يوؤكد  �شريح  ب�شكل  النقدية 

»الت��ب��اع«  طرفي  عن  الإب��داع��ي��ة  بمحاولته  ي�شمو 

ال�شعف  مزالق  في  ي�شقط  الأول  اإذ  و»الب��ت��داع«، 

والغرور،  النزق  مهاوي  في  يوقع  والثاني  والفتور، 

اأ�شاليب القدماء كثيرا ما  باأن اتباع  وهو يعلل ذلك 

كما  والتكرار،  الإع��ادة  اأوح��ال  في  باأ�شحابه  يرمي 

باأربابه في  انتهاج طرائق المجددين ربما يلقي  اأن 

اأعماق اأبحر »البدعة« و»ال�شال«.

والن�ض يقترح التقريب بين طرفي هذه المعادلة 

ال�شاعر  اأن  م�شرحا  الحرج  الثنائي  وهذا  ال�شعبة 

اإل��ى  م��رده��ا  خانقة  اإب��داع��ي��ة  اأزم���ة  يعي�ض  العربي 

ا�شتنفدوا  قد  ال�شابقين  باأن  ال�شعور  اأولهما  اأمرين: 

اإمكانات القول المتاحة، وثانيهما الإح�شا�ض بالعجز 

يمكن  اأبكار  وم�شارح  عذاب  مقا�شد  اكت�شاف  عن 

اأن تلفت النظر وت�شد النتباه، وت�شتميل القلب على 

نحو ي�شتجمع الجدة والطرافة، وي�شتبطن ال�شرعية 

:
)27(

والوجاهة يقول

رام������ه م������ن  م�������س���ل���ة  ال����ق����ري���������ص  اإن 

ف���ه���و ال���م���ك���ل���ف ج���م���ع م�����ا ل�����م ي��ج��م��ع

ح��دي��ث��ه��م اأع����������اد  ال����ق����دم����ا  ي���ت���ب���ع  اإن 

ي��ت��ب��ع ل������م  اإن  و������س�����ل  ال����ف���������س����و  ب����ع����د 

واإن كان الرجل قد اأعلن عبر هذا البيان ال�شعري 

عن طريق اأمام الإبداع م�شدود، اإل اأن قدرته الفائقة 

على ت�شوير مامح هذه الأزمة ومعالمها ربما تكون 

اأذكت في اأذهان من جاوؤوا من بعده �شعورا ب�شرورة 

اإلى  يتطلعون  فطفقوا  والبديل،  العو�ض  عن  البحث 
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�شتر  وراء  الم�شتقبل من  اإلى  وينظرون  م�شرق،  غد 

الذي  النفراج  ومتوقعين  الحل  م�شت�شرفين  رقيق، 

يمكن القول اإن بع�ض ق�شماته اأخذت تلوح لحقا عبر 

وعبر محاولت  اأول،   
)28(

ال�شعبية المدر�شة  اأ�شاليب 

التجديد في الع�شر الحديث ثانيا.

بكرا  ق�شيدة  تعد  العينية  ه��ذه  ف��اإن  وبالجملة 

كل  ع�شرها  على  ج��دي��دة  نظرية  ق�شايا  ت��ط��رح 

اإلى  اأن توؤدي كثافة م�شمونها النظري  الجدة، دون 

ق�شيدة  بقيت  بل  الأ�شلوبية،  خ�شائ�شها  اإ�شعاف 

عربية نا�شعة التعبير، قوية ال�شبك، بديعة المعاني، 

وبقي ل�شاحبها �شبق تاريخي غير منازع فيه، وف�شل 

على ال�شعر العربي لم ي�شتقه من اأجنبي الم�شادر، 

فهو حقيق اأن يتبواأ مكانه بين م�شاف كبار �شعراء 

.
)29(

ال�شاد

وا�شل  واحدة،  �شنة  اأبيه  بعد  الرجل  عا�ض  وقد 

ما  -على  يتمنى  كان  وقد  م�شده،  و�شد  نهجه  فيها 

عديدة  اآث��ار  وللرجل   .
)30(

ب��ع��ده يعي�ض  ل  اأن  يقال- 

نذكر من بينها:

الأغرا�ض  مختلف  يتناول  رفيع  �شعري  ديوان   -

ديوان  وهو  العرب،  عند  المعروفة  ال�شعرية 

)2067بيتا(،  الألفين  على  اأبياته  تربو  �شخم 

مقطع  تقدم  التي  الرائية  ق�شائده  اأ�شهر  ومن 

الخطر  من  وطنه  اأبناء  يحذر  و�شمنها  منها، 

ال�شتعماري الداهم، ويدعوهم اإلى اإعداد العدة 

له والتخل�ض من الفو�شى ال�شيا�شية التي كانت 

التمهيد المو�شوعي لاحتال الأجنبي.

وهي  ال�شيئتين«،  بين  »الح�شنة  بعنوان:  ر�شالة   -

تتنزل �شمن الرقائق ال�شوفية.

مجموعة من الفتاوى المتنوعة والبالغة الأهمية   -

يناهز عددها المائة.

مجموعة من الأنظام في مختلف الموا�شيع، اإذ   -

تتناول الفقه واللغة والتو�شل وغير ذلك.

منظومة في ملح بني ديمان.  -

مجموعة من الر�شائل تعر�ض لجملة من الق�شايا   -

ال�شيا�شية والجتماعية.

وللرجل مكانة علمية واأدبية متميزة، وقد و�شفه   -

�شاحب الو�شيط بالتمكن من العلم واللغة والأدب، 

والكرم،  الف�شل  بحبوحة  في  ن�شاأ  اأنه  موؤكدا 

العلم  في  وب�شطة  الرزق،  من  �شعة  في  وعا�ض 

اللغوي  الأريب،  العامة  »هو  يقول:  والت�شوف 

ج�شيمة،  وكاءة  عظيمة  نعمة  في  ن�شاأ  الأديب، 

وما ظنك بمن اأبوه ال�شيخ �شيدي، ولما ولد هذا 

اإلى  وا�شراأبت  الأقطار،  تلك  به  تبا�شرت  الفتى 

.
)31(

ماآثره تلك ال�شحاري والقفار«

وقد اأحاطه والده برعاية تربوية خا�شة، وعناية 

اأكاديميا  تكوينا  تكوينه  اإلى  ف�شعى  متميزة،  ثقافة 

عاليا، فكان يدربه على رفيع الأخاق وكريم الخال 

»فلما ميز بين الحي واللي، وفرق بين الن�شر والطي، 

يعلمه  وكان  والمتاأدبين،  الموؤدبين  اأبوه  له  ا�شتجلب 

ويدقق في محا�شبته على  العلوم،  يعلمه  كما  الكرم 

واقتدى  ونبل،  �شما  يبدر منه في عنفوانه، حتى  ما 

.
)32(

به حذو النعل بالنعل«

وبالجملة فاإن ال�شيخ �شيد محمد كان ح�شنة من 

ح�شنات الدهر، فقد اأتحف المكتبة اللغوية والأدبية 

الزهر،  فائحات  من  اأروع  جياد  ب�شابقات  والفقهية 

وكانت  والأدب،  وال�شعر  العلم  في  اأقرانه  فاق  فقد 

متميزة،  �شعرية  واأ�شاليب  رائ���دة  نقدية  اآراء  ل��ه 

لذلك يمكن اأن نعده بجدارة من بين رواد النه�شة 

ال�شعرية الحديثة، ل في باد �شنقيط وحدها، واإنما 

في العالم العربي كله، فمن المعلوم اأن جهود الرجل 
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المدر�شة  جهود  على  الزمن  في  �شابقة  الإبداعية 

الإحيائية في ال�شعر. ثم اإن دعواته الإ�شاحية التي 

اإ�شهامات زعماء  رقيقا متقدمة على  �شعرا  �شاغها 

خليق  بذلك  فهو  والمغرب،  الم�شرق  في  الإ�شاح 

والإ�شاح  الأدب��ي  الإحياء  رواد  اأب��رز  من  يعد  ب��اأن 

النه�شوي.

المحور الثاني: الن�ص قراءة وتعليق

نبرز  اأن  نود  الن�ض  هذا  قراءة  في  البدء  وقبل 

ثاث ماحظات، اأولها تهتم بت�شنيف هذا الن�ض 

وتنزيله في �شياقه الإحيائي، وثانيتها تتعلق بتوزيعه 

عنونة  بتعليل  تعنى  وثالثتها  متباينة،  محاور  اإل��ى 

اأفكاره ووحداته.

وفي ما يخ�ض الماحظة الأولى ن�شير اإلى اأن هذا 

الن�ض يائية اإحيائية مطولة تقع في ثمان وخم�شين 

ال�شعري  للخطاب  النب�ض  اإع��ادة  اإل��ى  وت�شعى  بيتا 

القديم، ناف�شة الغبار عن الكثير من رتابته و�شعفه 

نزعات  اإذك��اء  يحاول  ال��ذي  الإب��داع��ي  نهجها  عبر 

الجزالة  اأ�شاليب  اإحياء  وي��روم  ب��الأوط��ان،  التعلق 

والفحولة، ماتحا من المعاجم والقوامي�ض ومحاورا 

ومف�شحا  وال���دواوي���ن  الأدب��ي��ة  المجاميع  مكنون 

النه�شة  في  ال�شناقطة  جهد  عن  نف�شه  الوقت  في 

ال�شعرية الحديثة، ومعربا كذلك عن �شرورة اإعادة 

النظر في الأطروحات المتعلقة بالمدر�شة الإحيائية 

ن�شاأة ومكانا وتقويما.

خال  ال�شنقيطية  للمدونات  فالمت�شفح  وهكذا 

اأن  ي�شت�شف في غير ما عناء  القرن )13ه���/19م( 

انطاقة معالم النه�شة ال�شعرية الحديثة ارت�شمت 

اأن  قبل  القوم  ن�شو�ض  اأدي��م  على  مامحها  بع�ض 

الإحيائية  المدر�شة  مدونات  ت�شاعيف  عبر  تلوح 

اأبدع   
)33(

ال�شنقيطي الثالثوث  اأن  ذلك  بالم�شرق، 

بال�شواطئ الأطل�شية نماذج �شبقت في الزمن نماذج 

عليها  تفوقت  تكون  ربما  بل   ،
)34(

الم�شرقي الثالوث 

التراث  اإلى  ركنت  اإذ  الوجوه  بع�ض  من  نظرنا  في 

�شنقيطية  خ�شو�شية  �شمن  ن�شو�شه  من  ممتاحة 

الخافة  عوا�شم  مع  الكاملة  القطيعة  تعتمد  نادرة 

الإ�شامية، وتنعم بعزلة مكانية تعفيها من تاأثيرات 

للمحافظة  المنا�شبة  الأج���واء  لها  وتهيئ  الغرب، 

عن  بعيدا  الأ�شلوبي  ونقائها  اللغوية  �شليقتها  على 

طانات. ال�شوائب والرَّ

اأ�شيلة  المنظور  ال�شنقيطية من هذا  فالإحيائية 

وجهها  تَولِّي  اإذ  واح��دة  قبلة  ذات  والمن�شاأ  المنزع 

�شطر التراث مكتفية به عن غيره، فلم تعرف تبعية 

للثقافة العثمانية ولم تتعرف على نماذج الغرب اإل 

مع منت�شف القرن الع�شرين.

اأما ب�شاأن الماحظة الثانية فاإننا نكتفي بالتنبيه 

اأفكار جزئية ل يعدو  اإلى  الن�شو�ض  اأن تق�شيم  اإلى 

الن�ض  ي�شاعد على �شبط  َم�شَغا منهجيا  يكون  اأن 

وي�شهم في اإحكام القب�شة على اأجزائه، فالن�ض في 

ولحمة  واحدة  بنية  يعد  المعا�شر  النقدي  المنظور 

اإل  الم�شاألة  بهذه  العميق  وعينا  ورغ��م  متما�شكة، 

اأننا اخترنا اأن نوزع هذا الن�ض اإلى اأربعة م�شتويات 

اأفهام  اإلى  ونزول  التحليل  لعملية  ت�شهيا  اأ�شا�شية 

الدار�شين.

نلفت  فاإننا  الثالثة  الماحظة  بخ�شو�ض  واأم��ا 

هذه  لم�شتويات  اخترنا  قد  اأن��ا  اإل��ى  القارئ  انتباه 

اأن  غير  المتجان�شة،  العناوين  من  جملة  المعالجة 

الإبهام  من  ب�شيء  تو�شف  اأن  من  يعفيها  ل  ذل��ك 

وان�شجامها  الدللي  تجان�شها  ولكن  الغمو�ض،  اأو 

يندفع  حتى  نظرنا  ف��ي  لها  ي�شفع  ق��د  المو�شيقي 

يقع  اأن  يمكن  لما  وتح�شبا  عنها.  الآخرين  اإعرا�ض 
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من لب�ض في اأفهام القارئين فاإننا عملنا جهدنا على 

�شرح هذه العنوانين وتو�شيح المق�شود منها:

الم�شتوى الأول )1-16(: الموطن تحية 

وا�شتمتاع

الرجل  اأن  اإلى  التنبيه  العنوان  بهذا  ومق�شودنا 

تعلقه  على  كثيرا  ركز  الن�ض  من  المقطع  هذا  في 

وطلولها  الآ����ش���رة،  بمرابعها  م�شتمتعا  ب��اأر���ش��ه 

التي  الطبيعية  ومناظرها  بالذكريات،  المفعمة 

الدعة  اإلى  وتدعو  وال�شتجمام،  الراحة  على  تحمل 

وال�شترخاء.

وهذا المحور مفتتح بروح وطنية اأ�شيلة وباأ�شلوب 

�شبه  خبرها  ا�شمية  جملة  على  يقوم  ر�شين  خبري 

جملة وردت عبر تركيب اإ�شافي »على دوران اأوكار« 

مثل بوؤرة التوتر في الن�ض ومركز الحمولة الدللية، 

لم  الن�ض  لعل  بل  وم��داره��ا،  التحايا  متجه  هو  اإذ 

ين�شاأ في الأ�شل اإل من اأجله. وقد عدل ال�شاعر عن 

القول،  في  تنويعا  »دوران«  اإلى  المتداول  دور  جمع 

عرب  كما  الجموع  لنادر  واإح��ي��اء  ل��ل��وزن،  وتنغيما 

كلمة »اأوكار« مكتفيا بالت�شرف في بنيتها ال�شرفية 

وال�شوتية ت�شرفا ي�شيرا حمله على تخفيف الهمزة 

في  المرققة  رائها  تغليظ  وعلى  اأولها،  في  الممدوة 

الأولى:  الألف  ومد  الراء  بترقيق  ف�«اآوكار«  العامية، 

الرملية،  الكثبان  بها  تكثر  الأطراف  مت�شعة  مفازة 

اأر�ض م�شلة تعثر  المائية، فهي  النقاط  وتندر فيها 

بها الخطي ويحار بها القطا.

»اآْوكاْر  اأحيانا  ي�شمونه  فاإنهم  ذلك  عن  وتعبيرا 

َلْبَكْم« والتركيب المتقدم كما بينا يعد منطلق الن�ض 

وتف�شيل  و�شرح  وتكميل  تو�شعة  بعده  فما  وعماده، 

�شاما  عليها  ال�شاعر  ق��راأ  التي  ال��دور  تلك  لأم��ر 

دائما يتجدد مع الغدو والآ�شال، وقد وردت التحايا 

معرفة مجموعة لتدل على ال�شمول وال�شتغراق وجاء 

اإلى  ركونا  الأول��ى  التاء  محذوف  »توا�شل«  الفعل 

البيت  هذا  ازدان  وقد  الوزن،  مع  وان�شجاما  الخفة 

المفتوحة  الياء  على  القائم  الت�شريع  بذلك  الأول 

مجهور  ح��رف  ال��ي��اء  اأن  على  وزي����ادة  الم�شبعة. 

ومخرجه من اأول الل�شان وو�شط الحنك الأعلى فاإن 

ال�شوت )يا( الذي تردد في الن�ض كثيرا يدل على 

النداء والندبة وال�شتغاثة، فكاأن ال�شاعر ي�شتعطف 

الجديدين رحمة بهذه الدور نادبا الأزمنة التي مرت 

اأولي  نف�شه  الوقت  في  ومناديا  الربوع،  بهذه  عليه 

العفاء  اأ�شابها من  بما  يعتبروا  اأن  والأب�شار  النهى 

اإ�شباع  في  ولعل  والعمران.  الإحياء  بعد  والندرا�ض 

وتنف�ض  الفوؤاد  عن  التخفيف  من  نوعا  اأي�شا  الياء 

ال�شعداء واإخراج الزفرات دفعا للمعاناة والهموم.

وتاأتي الأبيات ال�شبعة الأولى لتتتبع بدقة منازل 

الأهل ومرابع الطفولة في منطقة اآوكار وقد عددها 

ما عن  اإلى حد  يك�شف  قد  تراتبيا،  تعدادا  ال�شاعر 

فقد  قلبه،  في  ودرجة ح�شورها  ذهنه،  في  تراتبها 

ن�شقها بالفاء العاطفة الدالة على الترتيب والتعقيب، 

تنزيا لكل منها منزلته في الفوؤاد، ومما يعزز هذا 

اأحب  تعد  التي   
)35(

اليمن بذات  ا�شتهالها  التعليل 

باد الوطن اإلى الرجل، فقد خ�شها بق�شيدة كاملة 

وفيا وخا  لها جاعا منها �شديقا  اعتذارا  نظمها 

تعريبين  عربها  فاإنه  ذل��ك  من  واأكثر   .
)36(

ع��زي��زا

ي�شرحان بن�شبتها اإلى اليمن والبركة، فمرة �شماها: 

»ميمونة ال�شعدى« وفي هذا الن�ض يطلق عليها »ذات 

بيتا(   35( كبيرا  منه  جزًء  لها  ويخ�ش�ض  اليمن« 

تتيه  بذلك  لفراقها، فهي  تفور  القلوب  اأن  م�شرحا 

على �شام المواطن وعراقها.

ولعل في اإكثار ال�شاعر من اأدوات العطف �شربا 

من ال�شعي اإلى عطف الأفئدة على هذه الربوع. وقد 
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الأماكن  يعتمد تعريب  اأ�شلوب ف�شيح  تم ذلك عبر 

الف�شحى،  ل�شالح  الأعجمية  الأل��ف��اظ  وتطويع 

فترجمت الألفاظ والمعاني حينا )ذات اليمن، نجد 

جرعاوي  ن�شف  نجد  الحبار،  تل  المبارك،  بني 

الأرطى، ذي ال�شرايا، ه�شب ال�شبال(، وتم الكتفاء 

اللغوية  الكلمة  بنية  في  بالت�شرف  اأخ��رى  اأحيانا 

ال�شعري  ال��وزن  مع  وتن�شجم  العربي  البناء  لتائم 

كما في )الكنايا، فايا التما�شن، اأيدمات، التواأمات، 

ب��ذل جهودا  ال��رج��ل  اأن  ف��ي  �شك  م��ن  م��ا  اأوك����ار( 

م�شكورة في تعريب هذه الألفاظ الأعجمية مما قد 

يكون له اأثر فاعل في اإحياء معالم الوطن، وفي دفع 

عملية التعرب على اأيامه.

�شجية  الأماكن  هذه  حب  اعتبر  واإن  وال�شاعر 

اإليه تتفاوت. وتلك  اأن محبتها بالن�شبة  اإل  و�شلوكا، 

المحبة كا�شفة عن تعلقه ال�شديد بالوطن الذي نزل 

لي�شبح  قلبه  �شغاف  اإلى  فبلغ  منزل،  كل  نف�شه  من 

بهذه  يرتفع  جعله  ما  ذلك  ولعل  وطبعا،  جبلة  حبه 

بدائرة  ليلحقها  الجمادات  م�شتوى  عن  المواطن 

العاقة  اأن  وذل��ك  اأن�شنتها.  على  عاما  الأح��ي��اء، 

على  تحولت  وال��م��ك��ان  الإن�����ش��ان  بين  العتباطية 

المحبة  من  روح  عن  تف�شح  �شببية  عاقة  ل�شانه 

عالية عمادها الختيار الواعي والحترام المتبادل 

ب�شهولة  نقبل  اأن  اأمكننا  واإذا  والأر���ض.  الفرد  بين 

فاإنه ي�شعب ت�شور اختيار  الإن�شان لاأر�ض  اختيار 

الأخيرة  هذه  تكريم  في حدود  اإل  لاإن�شان  الأر�ض 

لأن  مهياأة  لت�شبح  الب�شر  �شفات  بع�ض  واإك�شابها 

م�شت�شعرة  والوداد،  المحبة  م�شاعر  الإن�شان  تبادل 

الإح�شان،  على  والمجازاة  بالمثل  المعاملة  �شرورة 

اأنزل هذه الأماكن  وبذلك يكون ال�شيخ �شيد محمد 

منزلة عالية لت�شبح بمثابة الإن�شان تح�ض بما يح�ض 

به الب�شر وت�شعر بما به ي�شعرون.

وال�شيخ �شيد محمد بهذا ال�شنيع الرفيع يج�شد 

فالأولى  وال�شعرية،  ال�شرعية  ثقافته  من  جوانب 

تكثر  والثانية  الإيمان،  من  الوطن  حب  باأن  ت�شرح 

بالوطن  الرت��ب��اط  اإل��ى  ال��داع��ي��ة  الن�شو�ض  فيها 

والوفاء له.

ت�شتعر�ض  و�شفية  نغمة  تبداأ  الثامن  البيت  ومع 

اأمام القارئ لوحة فنية رائعة ت�شم مختلف اأ�شكال 

روعتها  مبينة  »اآوك��ار«،  في منطقة  الرملية  الكثبان 

باألوانها  العيون،  وت�شبي  القلب  تاأ�شر  اإذ  وجمالها 

والزوال  الهاجرة  في  ه�شابها  فتكت�شي  الن�شارية، 

الغدو والآ�شال  وت�شت�شغي رمالها في  الف�شة،  األوان 

األوان الذهب.

اأولي الب�شطة والترف  تلك الرمال التي ت�شتميل 

الأرائ��ك  لين  تفوق  التي  وبنعومتها  الآ���ش��ر  بلينها 

وال�شرر، وتعلو وثارًة الح�شايا والأزر، فتحمل الزائر 

اإلى ال�شترخاء متلبثا غير  على ال�شطجاع وتدفعه 

رومان�شية  طبيعة  من  بها  ياأن�ض  لما  وذل��ك  ي�شير 

اأيام  الح�شان  الفواتر  جمال  مناظرها  في  تناف�ض 

الزينة والأعياد.

الفقهية  ثقافته  من  جانبا  الرجل  يوظف  وهنا 

في »باب العارية« موؤكدا اأن هذه المرابع تاأخذ عليه 

جما  تعتمد  اأمثلة  لذلك  وي�شرب  قلبه،  مجامع 

�شرطية ت�شتح�شر اأ�شاليب ال�شعر الجاهلي في بكاء 

دار�ض الأطال وا�شتح�شار طرائق تق�شيم الغنائم.

الم�شتوى الثاني )17-27(: الوطن فدية 

وا�شت�شقاء

ا�شتفتحت  اأب��ي��ات  ع�شرة  المحور  ه��ذا  وي�شم 

الهمزة  اعتماد  على  يقوم  �شارخ  اإن�شائي  باأ�شلوب 

هذه  ح�شور  عن  يف�شح  مما  »اأ«  القرب  لنداء  اأداة 

البئر في ذهن ال�شاعر وقربها من نف�شه، حتى واإن 
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عن  تعرب  جلية  دلل��ة  ذل��ك  وف��ي  بعيدا،  منه  ك��ان 

عاقة الرجل الوطيدة بهذه البئر، حيث طفق يدعو 

لها بال�شامة من الأزمات، والأمن من الخوف، مع 

دوام العمارة وا�شتمرار التاأهيل، جاعا الآبار كلها 

والوطن  الأم  الأر���ض  اإليه  بالن�شبة  فهي  لها،  فدية 

ونفي�ْض،  غ��ال  بكل  يفديها  ت��راه  لذلك  الرئي�ْض، 

)بكل  المبالغة  يعتمد  اأ�شلوب  عبر  لها  م�شت�شقيا 

وتتفجر  بالغمام  ال�شماء  تماأ  كي  هجوم(،  عين، 

ي�شتح�شر  اأن  اإلى  الأمر  به  بلغ  وقد  غيوما،  الأر�ض 

البروق  لمع  من  يكتنفها  وما  المطر  نزول  لحظات 

المثقلة  ال��م��زن  روؤو����ض  م�شبها  ال�شحب،  وكثافة 

النوق  باأ�شنمة  البروق  عنها  تك�شف  حينما  بالودق 

ال�شقيا،  غب  الأر���ض  تلك  جمال  متخيا  الهجان، 

حيث تزين اأ�شافلها برفيع اأو�شية الأع�شاب، وت�شقق 

ت�شيل  اأن  بعد  وذلك  الأزه��ار،  اأكمة  بجميل  اأعاليها 

اإ�شاء، مما يجعل  اله�شاب  الأودية غدرانا، وتمتلئ 

�شاآبيب الخير والبركات تعم تلك الأنحاء، لتزدهي 

الزروع وتمتلئ ال�شروع فتنخرم الأعراف والتقاليد 

النوق  لتنقلب  والبدو،  الرعي  اأهل  عند  المتعارفة 

قادرات  في�شبحن  الألبان،  كثيرات  الر�شل  قليات 

على مناف�شة العوذ المطافيل. وقد كثرت الت�شبيهات 

)الكاف،  الأدوات  لت�شمل  وتنوعت  المقطع  في هذا 

كاأن( والأفعال )ت�شاجلها(.

الم�شتوى الثالث )28-43(: ال�شيخ مدحة 

وا�شتر�شاء

واخترنا  بيتا،  ع�شر  خم�شة  المحور  هذا  وي�شم 

مدح  اإلى  ت�شعى  جملتها  في  لأنها  العنوان  هذا  لها 

اإر�شائه  على  عاملة  الكبير،  �شيديا  ال�شيخ  الوالد 

وتكريمه. وقد مهد ال�شاعر لمديحه بدعوات مباركة 

ميمونة  برحلة  اأعقبها  الوالد،  يقيمها  التي  للبئر 

المدحي في  الممدوح. وقد جاء هذا الخطاب  نحو 

اأ�شلوب خا�ض يك�شف عن توطد العاقة بين المادح 

والممدوح، فهذا الأخير والد و�شيخ في الوقت نف�شه، 

العاقة  تجاوزت  بوالده  �شيد محمد  ال�شيخ  فعاقة 

الأبوية المعروفة اإلى رابطة �شوفية متميزة ا�شتطاع 

التي  مجتمعه  بتقاليد  يع�شف  اأن  عبرها  الرجل 

كثيرا ما تتحفظ على مدح الإن�شان لوالده واإن كان 

هذا التحفظ مرجوحا من المنظور ال�شرعي فمعلوم 

اأن الإ�شام دعا اإلى تكريم الأبوين والثناء عليهما، 

چ،  ۓ  ے   ے   ھ   چ  تع�الى:  ق��ال 

ولعل  وبغيره.  بال�شعر  المدح  الكريم  القول  وم��ن 

اإلى  الرجل  دعت  التي  هي  المتميزة  العاقة  هذه 

اأن  واإل��ى  المحور،  ه��ذا  في  القول  دائ��رة  يو�شع  اأن 

اليمن«  »ذات  قومه  بئر  عن  متحدثا  النف�ض  يطيل 

مركزا  باعتبارها  واإنما  فقط،  موطنا  بو�شفها  ل 

�شوفيا وموئا لل�شيخ ومريديه، فما حب هذه البئر 

�شكنها.  من  حب  �شغفه  ولكن  ال�شاعر  قلب  �شغف 

ومن ثمة نراه ي�شارع بالدعاء متمنيا لها دوام التميز 

والتفوق لتبقى قبلة يوؤمها من حولها من اأهل القرى، 

وكعبة تحط بها الرحال ويت�شابق النا�ض اإلى حرمها 

تكون  ما  اأ�شبه  �شرعة خاطفة  في  القا�ض  معملين 

النوق  تلك  تنبري  اإذ  الطرف،  لمح  اأو  البرق  بلمع 

وا�شمة  البطاق،  الفا طي  لتطوي عري�شات  جافلة 

اأديم الأر�ض بمنا�شمها و�شما خفيفا ل يتجاوز تحلة 

.
)37(

الق�شم اأو تنطق المتكلم قدر »ل«

اأو���ش��اف  م��ن  جملة  ال��رج��ل  ي�شتح�شر  وه��ن��ا 

�شورا  م�شتعر�شا  والم�شير،  للرحلة  المعدة  النوق 

الأعماق،  وت�شتكنه  الغام�ض،  ت�شتجلي  بديعة  بيانية 

األفاظ  من  ع��ددا  تعتمد  قامو�شية  لغة  م�شتخدما 

ال��ب��داوة  اآل��ي��ات  م��ن  وبع�شا  والرت���ح���ال،  ال�شفر 

والنتقال، وذلك عبر اأ�شلوب يبالغ في طول الم�شافة 

وبعد ال�شقة وانقطاع ال�شبيل، مما يدفع الرجل اإلى 
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تخيل الم�شافة المزمع اجتيازها، جاعا منها مفازة 

وت�شعف  وتهلكه،  القا�ض  من  القوي  تهزل  مخيفة 

اإل  �شفر  بها  يمر  فا  وتنهكه،  الرجال  من  الجلد 

وكاآبة  الوجه  �شحوب  من  واأورثته  اأف��راده  من  نالت 

المنظر، ول ين�شى في هذا ال�شياق اأن يذكر باأن هذه 

تلتئم  اإذ  الموؤمل،  ومنتهى  الق�شد  مناط  هي  البئر 

بمكانتها  ت�شتقطب  التي  ال�شيخ  ح�شرة  ب�شاحتها 

العلمية واأجوائها الروحية »روام الت�شوف والمعالي« 

الدراهم  »اأرب��اب  القت�شادية  بحركتها  وت�شتجلب 

والوقايا«، ليت�شابق اإلى حرمها اأهل القرى والبوادي 

عظيم  على  الح�شول  في  اأما  وذلك  اأهليك«  »اإلى 

اإزالة مع�شل ال�شكايا، والتما�شا  الهدايا، ورغبة في 

للبركات، و�شعيا اإلى زيادة المخزون المعرفي، حيث 

تتعدد ب�شاحتها المدار�ض.

النا�ض  على  تمتلك  الح�شرة  هذه  ف��اإن  وبذلك 

نفو�شهم، فا ي�شتطيعون عنها ان�شرافا، ول يبغون 

عنها حول، فكل نازل بكنفها يعلق بها علوقا عفويا، 

ويركن اإليها ركونا تلقائيا، فتاأخذ عليه مجامع لبه، 

متنازعا  فيبقى  ربه،  بعبادة  ي�شتغل  اأن  اإلى  وتدفعه 

فكلما  الأ�شلي،  موطنه  وبين  الح�شرة  ه��ذه  بين 

اآث��ار  منه  تحكمت  والأه���ل  ال��دار  نحو  بالعودة  هم 

المكارم والإح�شان، لتزيد من رابطته بهذا المكان، 

والن�شراف  المغادرة  ي�شتطيع  جهة  من  هو  فا 

من  ه��و  ول  والتكريم،  ال��م��ودة  م��ن  ب��ه  يحظى  لما 

من  يعرف  لما  والتلبث  البقاء  ي�شتطيع  اأخرى  جهة 

البقعة  بتلك  فيقيم  والحنين،  الأه��ل  نحو  ال�شوق 

مترددا  والنطاق،  التلبث  بين  متاأرجحا  المباركة 

بين الإقامة والنفات، فكلما رام النفكاك من هذا 

الأ�شر المعرفي غلب على اأمره اأو هم بالتمل�ض من 

ذلك الإح�شان نك�ض على عقبه.

الم�شتوى الرابع )44-58(: ذات اليمن 

خ�شو�شية وا�شتثناء

هذه  ينزل  اأن  اإلى  ي�شعى  الأخير  المحور  وهذا 

البئر منزلة خا�شة ليجعلها تعلو على الآبار، ممثلة 

بين نظيراتها منها منفردا وا�شتثناء منقطعا.

اإن�شائي  اأ�شلوب  من  المحور  ه��ذا  انطلق  وق��د 

ي�شتخدم �شريح التعابير وجهد الأقوال تاأكيدا على 

محبة هذه البئر وتف�شيلها وذلك على نحو يدعو لها 

بدوام العمارة وا�شتمرار العطاء المعرفي والإ�شعاع 

الثقافية، حيث  م�شيرتها  موا�شلة  تظل  كي  العلمي، 

تتعدد ب�شاحتها المحاظر وتتعالى �شيحات التكرار، 

الدار�شين  اأ�شوات  وترتفع  الترتيل  نغمات  وتتوالى 

فقه  من  المحظرية،  المقررات  األوان  مختلف  عبر 

هياأها  ما  وهذا  وبيان،  ومنطق  ل�شان  وعلوم  وقراآن 

واأحب  الأرا���ش��ي،  و�شفوة  البلدان  حلية  تكون  لأن 

ما  وذل��ك  ال�شاعر،  قلب  اإل��ى  الحرمين  بعد  البقاع 

عبر عنه اأفعل التف�شيل »اأحب«.

اإذ يلتحم  وتظل �شلة الرجل بهذه الأر�ض وثيقة 

بها  ويرتبط  اإليه  بالم�شاف  الم�شاف  التحام  بها 

ارتباط الخبر بالمبتداإ. ويبلغ به الأمر اإلى اأن يتخذ 

من موقعها الجغرافي مقيا�شا عاطفيا يك�شف عبره 

ارتفاع ن�شبة تعلقه بالأماكن الأخرى، فكلما اقتربت 

بها  وا�شتد  حبا  لها  ازداد  البئر  هذه  من  الأماكن 

يرجع  طريفا  منطقيا  تعليا  الأم��ر  ويعلل  تعلقا، 

محبة هذا الموطن اإلى ما له من يمن وبركة، فماوؤه 

به  بعيد،  ال��وَخ��م  ع��ن  م��ب��ارك  ورع��ي��ه  نمير،  ع��ذب 

تقوى ج�شوم الأنا�شي، وبكنفه ت�شلح اأحوال الدواب 

والأنعام.

متتالية  ال��م��وط��ن  ب��ه��ذا  التعلق  نغمات  وت��ظ��ل 

ال�شاعر  يحمل  مما  بع�شا،  بع�شها  يع�شد  ومتعاقبة 
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�شحنة  يك�شبه  جديدا،  دفعا  بن�شه  يدفع  اأن  على 

هذه  يجعل  رفيع،  بنف�ض  ويعززه  متميزة،  عاطفية 

نظره  في  تفوق  اإذ  نف�شه،  اإلى  الأرا�شي  اأحب  البئر 

وذلك  القرى«  و»اأم  »طيبة«  با�شتثناء  البقاع  جميع 

وبركة  ال��م��اء،  و�شفاء  ال��ه��واء،  بطيب  تمتاز  لأنها 

م�شابقة  يقيم  اأن  على  حمله  م��ا  وذل���ك  ال��ث��م��ار، 

منتهيا  الأماكن،  من  غيرها  وبين  بينها  تفا�شلية 

اإنه  بل  وتقديمها،  تف�شيلها  اإلى  الحالت  جميع  في 

اأحيانا ينزلها منزلة عالية، تجعل موازنتها ب�شواها 

م�شتبعدة اإن لم نقل م�شتحيلة.

بهذه  نخرج  اأن  اأمكننا  للن�ض  قراءتنا  وبعد 

على  اليمن  ذات  تف�شيل  ع��ن  الكا�شفة  ال��م��وازن��ة 

غيرها من الأماكن:

الأماكن الأخرىذات اليمن

الألياالأنف

ال�شلفالحظوة

الكدرالعذوبة

التبعيةالتفوق

ال�شكوىاإزالة ال�شكاية

طلب العطايابذل العطايا

انت�شار الفقراإزالة الفقر

كثرة الخطاياحط الذنوب

خزي ومهانةتفوق وعلو

مف�شل عليهامف�شلة

اإحيائية  وطنية  الن�ض  ه��ذا  اإن  القول  و�شفوة 

نحو  النظر  مديمة  ال��ج��دي��د،  تر�شيخ  اإل��ى  ت�شعى 

ال�شعرية  ال�شور  تحيي  اإبداعية  روؤية  عبر  القديم، 

اأ�شبه  �شعريا  اأريجا  الن�ض  في  وت�شيع  رميم،  وهي 

ذلك  مع  وهي  �شميم.  من  نجد  لعرار  بما  يكون  ما 

تحاور الن�شو�ض الجاهلية م�شتح�شرة اأ�شاليبها في 

الو�شف والت�شبيه، ونهجها في المدح والتنويه.

والن�ض يمثل نزعة وطنية متر�شخة في النف�ض، 

و�شعورا بمحبة ال�شيخ والأهل عميقا. ولغته قامو�شية 

من  وتقريبها  العامية  الأل��ف��اظ  تعريب  على  تعمل 

ومهجور  التعابير  ميت  بذلك  محيية  الف�شحى، 

القدماء،  ال�شعراء  خطوات  ومتر�شمة  الأ�شاليب، 

وال���ش��ت��ع��ارة  والمبالغة  ال��و���ش��ف  ف��ي  ومناهجهم 

والبديع.

الجموع  لأبواب  مركزة  مراجعة  تعد  والق�شيدة 

اأن  دون  والممدود،  المق�شور  ول�شيغ  النحو،  في 

ع�شور  على  مركزة  القديم  ال�شعر  محاورة  تن�شى 

الزدهار خال الع�شرين الجاهلي والعبا�شي. فهي 

تعرف  نموذجية  ومعالجة  تطبيقية  درا�شة  بذلك 

غريب  على  وتطلعهم  القري�ض  باإحكام  الطاب 

الألفاظ ورفيع ال�شيغ ونادر الجموع.

ال�شعرية  تجربته  لحت�شان  ال�شاعر  اختار  وقد 

مو�شيقية  نغمات  عبره  موفرا  قديما  عرو�شيا  قالبا 

عة تتنزل في ت�شكيات البحر الوافر المتناغم،  موقَّ

ازدان  رفيعا  اإيقاعيا  ج��وا  الن�ض  في  اأ�شاع  ال��ذي 

بزحاف الع�شب، وك�شف عن كثير من التمكن وعلو 

الكعب.

    �الوافر[
)38(

ن�ص الق�سيدة م�سروحا

���ح���اَي���ا ال���تَّ ْوك��������������اَر«  »اأَ ُدوراِن  َع����لَ����ى   .1

)39(
�����ُل ِب����ال����َغ����داَي����ا وال����َع���������س����اَي����ا َت�����وا������سَ

ِم��ْن��َه��ا ف����الأَْن����ق����اِء  ال���ُي���ْم���ِن«  ِب���������»ذاِت   .2

)40(
»الَكناَيا« َف���  ال��ُم��ب��اَرِك«  َبِني  »َن��ْج��ِد  َف��� 

ٍف« ِن�سْ »َن��ْج��ِد  َف���  ال��ُح��ب��اِر«  »َت���لِّ  اإَل���ى   .3

)41(
اإَل����ى َج����ْرع����اَوِي الأَْرَط�������ى َف���� »ف����اَي����ا«
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واِب���ي َف���ال���رَّ ��م��ا���ُس��ِن«  َف���� »َب��ْي�����س��اِء ال��تَّ  .4

)42(
راَيا« ال�سَّ »ِذي  َف���  ��ْواأَم��اِت«  »ال��تَّ َرواِب���ي 

��ي��اِل« َف����»اأَْي���َدم���اٍت« ��ِب ال�����سَّ 5. اإَل���ى »َه�����سْ

)43(
����ج����اَي����ا �����ُه�����نَّ َل�����َن�����ا �����سَ َم�����ع�����اِه�����ُد ُح�����بُّ

������ي الأَرا�������سِ ُدوَن  َل����َن����ا  َوِخ�����ْرن�����اَه�����ا   .6

)44(
ال������َب������راَي������ا ُدوَن  َل�����َه�����ا  َوخ������اَرْت������َن������ا 

���واَه���ا ����سِ َب������لَ������ًدا  ِب����َه����ا  اأَْب������ِغ������ي  َف�������اَل   .7

����واَي����ا  �����سِ اأََح��������������ًدا  َت����ْب����َت����ِغ����ي  ِه��������َي  َوَل 

ه������اِئ������الٍت َدم���������اِئ���������َث  ِب�������اأَْك�������ِث�������َب�������ٍة   .8

)45(
���ب���اَي���ا ����اِظ����ِري����َن َل����َه����ا ����سَ ُع�����ُي�����وُن ال����نَّ

َب�����ْدٍر َوُك�������لُّ  ال���َه���ِج���ي���ُر  ��َه��ا  �����سُ ُي��َف�����سِّ  .9

)46(
َوُت�����ْذِه�����ُب�����َه�����ا ال���َع�������س���اَي���ا وال�����َغ�����داَي�����ا

��ِط��ج��اًع��ا  ا���سْ ال��ُب��لَ��ْه��ِن��َي��ِة  َذُوو  َي�����َودُّ   .10

)47(
��ن��اِف�����ِص وال���َح�������س���اَي���ا ِب���َه���ا َب������َدَل ال��طَّ

ِف��ي��َه��ا والأَراَط������ى ���ب���اَط  ����سْ
َت����َرى الأَ  .11

)48(
���ح���اَي���ا ���������اَم ال�������سَّ يَّ

َك�����َزْي�����ِن ال���ِب���ي�������صِ اأَ

ِب�����ح�����اًرا ِب�����َه�����ا  َك������������اأَنَّ  َوِغ����ي����ط����اًن����ا   .12

)49(
ِه ِب����ال����َم����راَي����ا ِم�����َن الأََق���������ِط ال����ُم����َم����وَّ

َع�����واٍر ���ا  ِم���نَّ ���َب���َح���ْت  اأَ����سْ َت�����ُك  َف�������اإْن   .13

)50(
َف��������اأَْه��������واِء ال�����ُق�����ُل�����وِب َل����َه����ا َع�������راَي�������ا

َف���الَح���ْت َم���ن���اِزُل���َه���ا  �����ْت  َدَر������سَ واإْن   .14

)51(
��ِم ِف���ي اأَْي������ِدي ال��َب��غ��اَي��ا َك���َرْج���ِع ال��َو���سْ

َم���غ���اٍن ُت���ْق���ِف���ْر  َوَل  َت�����ْدُر������ْص  َف���َم���ا   .15

)52(
َل������ُه������نَّ َل�����َه�����ا اأَ������س�����اِل�����ُع�����َن�����ا َزواَي����������������ا

َل���ك���اَن���ْت ���ا  ِم���نَّ ال����َه����َوى  ُغ����ِن����َم  َوَل�������ْو   .16

)53(
���ف���اَي���ا َل���َه���ا ال����ِم����ْرب����اُع ِم���ْن���ُه���و وال�������سَّ

َن��واِح��ي��� زاَل������ْت  َل  ال���ُي���ْم���ِن«  اأَ»ذاَت   .17

)54(
ال����َب����الَي����ا ِم�����َن  ال���َج���ن���اِب  اآِم�����َن�����َة  ِك 

ا  ُط�����رًّ ال���ُك���ْث���ب���اُن  ُك���ْث���ب���اَن���ِك  َف�������َدى   .18

)55(
ك�����اَي�����ا واِخ�������ُر وال�����رَّ َوَت�����ْف�����ِدي�����ِك ال�������زَّ

اآِه����������الٍت ِدي���������������اُرِك  زاَل������������ْت  َوَل   .19

)56(
زاَي��������ا ال��������رَّ ِب�������س���اَح���ِت���ِك  َح�����لَّ�����ْت  َوَل 

َع���ْي���ٍن ِب����ُك����لِّ  ���م���اُء  ال�������سَّ َل�����ِك  َوج�������اَد   .20

)57(
واَي�������ا َه�����ُج�����وِم ال����������َوْدِق داِل�����َح�����ِة ال�������رَّ

ُي��ِب��ي��ُن ال���َب���ْرُق ِم���ْن ���ِس��ْم��راِخ��َه��ا َع��ْن  .21

)58(
���َن���ِة ال���َق�������س���اَي���ا ����ِن����َم����ِة ال���ُم���َه���جَّ َك����اأَ�����سْ

��ًي��ا َو���سْ ِم���ْن���َك  ِب���الأَ����س���اِف���ِل  ُت���َن���ْم���ِن���ُم   .22

)59(
َوَت������ْل������ِوي ِب�����الأَع�����اِل�����ي ِم�����ْن�����ِك راَي����������ا

َدراٍر اأَزاِه��������ِرَه��������ا  ِم������ْن  ����ِرُق  َف����ُت���������سْ  .23

)60(
ْو�����صِ ِف���ي ُب������ْرِج ال���َع���ذاَي���ا ِب���لَ���ْي���ِل ال����رَّ

ا َفْي�سً ْحِب  ال�سُّ ُغ���ُروُب  فا�َسْت  اإَذا   .24

)61(
����ن����اَي����ا َف����اأَْف����َع����َم����ِت ال����َم����ح����اِن����َي وال����ثَّ

ِك����ظ����اٌم �����ِت�����َه�����ا  اأَِك�����نَّ ِم��������ْن  ����ُم  َت����َب���������سَّ  .25

)62(
���ن���اَي���ا َع����َن اْروؤُ��������صَ ك���ال���َع���واِر����ِص وال���ثَّ

ال���َب���راِري َي��ْب��ِك��ي��َن  ��ْح��َب  ال�����سُّ َك������اأَنَّ   .26

)63(
م���اَي���ا ْو�����صِ َي�����ْس��َم��ُت ِب���ال���رَّ َوَزْه������َر ال����رَّ

ال��َق�����س��اَي��ا ُع�������وُذ  ���َه���ا  ِغ���بَّ َف����َت����ْغ����ُدو   .27

)64(
ُت�������س���اِج���ُل���َه���ا ال���َب���ك���اَي���ا وال����َق���������س����اَي����ا

ا ُخو�سً َي���ِخ���ْدَن  ال��ِق��ال���ُص  زاَل  َوَل   .28

)65(
���ْم���َن ال���َع���ْف���َر َت���ْح���ِل���ي���َل الأَلَي�����������ا َي�������سِ

ْت ���َت���َم���رَّ ا����سْ ك����ال����َخ����ذاِري����ِف  ِب����ُع����وٍج   .29

)66(
��ا ���ُس��ْم��َر ال��َع��ج��اَي��ا ُي���َخ���ْذِرْف���َن ال��َح�����سَ

ف���اآَل���ْت ي�����َدى  وال�����دِّ �������صُّ  ال���نَّ َب����راَه����ا   .30

)67(
-َوَق������ْد ُرِح����لَ����ْت َن����واِع����َم- َك���ال���َب���الَي���ا

ال�����ِك�����ي�����راُن  �����ْم�����ِرَه�����ا  ِل�����������سُ َت������ك������اُد   .31

)68(
َع��ْن��َه��ا َت�����ِزلُّ ِب��َرْك��ِب��َه��ا َل�����ْوَل ال����َولَي����ا
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����َس���م���اَه���ا َت����ْح����ِك����ي  َت�����ُن�����وَف�����ٍة  ِب�����ُك�����لِّ   .32

)69(
َك����َم����ا ح����اَك����ْت اأَِه����لَّ����ُت����َه����ا ال����َم����ط����اَي����ا

ِف���ي���َه���ا �����س����اَر  ����ْف����ٍر  �����سَ ُك�������لُّ  ُي������������وؤَدِّي   .33

)70(
ذاَي������ا ����الِء ال������رَّ َل���َه���ا َخ����ْرًج����ا ِم�����َن ا�����سْ

ِب��ي��ٍد ِل�����َرْم�����ِي  ����س���اِح���ِب���ي���َن  ���ْع���ٍث  ِب�������سُ  .34

)71(
���ب���اِه ال���َح���ن���اَي���ا ِب����ْه����ْم ِب����ي����ًدا َع�����َن ا����سْ

اْن��ِت��ج��اٍع  اأُوِل������ي  َب���ْي���َن  اأَْه���ِل���ي���ِك  اإَل����ى   .35

)72(
����ك����اَي����ا �����سَ َرْف��������ٍع  اأُوِل���������ي  اأَْو  َن�����داُه�����ْم 

��ك��اَي��ا ال�����سَّ َرَف���ُع���وا  َف��ُي�����ْس��ُك��وَن الأَُل�����ى   .36

)73(
َوُي���ْع���ُط���وَن الأَُل������ى َط��لَ��ُب��وا ال��َع��ط��اَي��ا

ْت ُحطَّ َل��َدْي��ِك  ح��اَل  ال��رِّ ��وا  َح��طُّ واإْن   .37

)74(
ِرح������اُل ال���َف���ْق���ِر َع���ْن���ُه���ْم وال���َخ���ط���اَي���ا

َج��ِم��ي��ًع��ا اأََم������ُل������وا  ِب�����ال�����ِذي  واآُب����������وا   .38

)75(
واَي�����ا َف����ِر ال�����رَّ ����َدَرْت َع����ِن ال����زُّ َك���َم���ا �����سَ

��راًف��ا َم��َت��ى راُم����وا اْن�����سِ َوَت��ْح��ِب�����ُس��ُه��ْم   .39

)76(
ِه���������ْم َح���ْب�������َص الأَخ������اَي������ا َح���واِب�������ُص ُودِّ

ع�����اِم�����راٍت َم������داِر�������صُ  زاَل���������ْت  َوَل   .40

واَي�����ا« َل����َدْي����ِك ِم�����َن »الأَع������������اِرِب« و»ال�����زَّ

َك������الٍم اأَْو  ُق���������راٍن  ق��������اِري  َف�����ِم�����ْن   .41

)77(
���ه���اَرِة وال���َو����س���اَي���ا َوِم������ْن ق�����اِري ال���طَّ

َوَن�����ْح�����ٍو َوَت�����ْم�����ري�����ٍن  ����ري����ٍف  َوَت���������سْ  .42

)78(
وال�����َق�����������س�����اَي�����ا ال����َم����ع����اِن����ي  اِم  َوُروَّ

وال���َم���ع���اِل���ي ِف  ����وُّ ���������سَ ال����تَّ اِم  َوُروَّ  .43

)79(
وال�������َوق�������اَي�������ا راِه���������ِم  ال���������دَّ اِم  َوُروَّ

ِع���ْن���ِدي اهلِل  اأَْر���������صِ  اأََح�������بُّ  لأَْن�������ِت   .44

���َط���ف���اَي���ا َواأَْن������������ِت ِم������َن الأَم�������اِك�������ِن ُم�������سْ

ُق���ْرًب���ا اإَل�����ْي�����ِك  ال���َم���ك���اُن  زاَد  َوَم������ا   .45

َه�������واَي�������ا ِف���������ي  �������ا  ُح�������بًّ ذاَك  َي��������������������ِزْدُه 

َن���ِم���ي���ًرا اأَْن����َج����ُع����َه����ا  اأَْن����������ِت  �����������ِك  ِلأَنَّ  .46

)80(
ع����اَي����ا َوَرْع����ًي����ا ِف����ي الأَن�������اِم َوِف�����ي ال����رَّ

��ا  ���َس��ْخ�����سً ُخ���ِل���ْق���َن  ال���ِب���الَد  اأَنَّ  َف���لَ���ْو   .47

)81(
َل����ُك����ْن����ِت الأَْن����������َف وال����َغ����ْي����ُر الأَلَي������������ا

ُك���الًّ ���لَ���ْف���َن  ُي�������سْ ����َوٌة  ِن���������سْ َت�����ُك  واإْن   .48

)82(
ْح����َظ����ى ال���َح���ظ���اَي���ا َوَت���ْب���َق���ْي ِع���ْن���َدَن���ا اأَ

َي���ْوًم���ا اإَل����ْي����ِك  ال����ِب����الُد  َن���َظ���َر  َوَل������ْو   .49

)83(
���ْت َع����ْن����ِك اأَْع����ُي����َن����َه����ا َخ������زاَي������ا َل���َغ�������سَّ

ُم����ْذِع����ن����اٍت َل������ِك  ����ًدا  ُح���������سَّ �����������ْت  َوَولَّ  .50

)84(
���خ���اَي���ا ���ِل���َك���َه���ا ����سَ ����َه����ا ِب���َف�������سْ َواأَْن����ُف���������سُ

ن�����اَءْت ِف���ي���َك  ُه  ���وِّ ال���ُم�������سَ ق�����اَل  واإْن   .51

)85(
َه- وال��َخ��الَي��ا َع��ِن الأَْخ�����س��ا���ِص -���ُس��وِّ

-َج���ْه���اًل  ْزَق  ال�������رِّ اأَنَّ  َي���ُظ���نُّ  َوك������اَن   .52

)86(
ال�����َح�����واَي�����ا- َخ����لَ����َق  اإْذ  اهلِل  ���م���اَن  ����سَ

�������س���اَرى وال���نَّ ����واِدِن  ِب����ال���������سَّ َت���َع���لَّ���َق   .53

)87(
َخ��������ب��������اَي��������ا ُدوَن������������ُه������������ُم  هلِل  َوَم��������������ا 

َخ���ْي���ِر ه���اٍد َم���ْب���َع���ُث  الأَْر����������صِ  مُّ 
َف�������اأَ  .54

)88(
ال�����َه�����داَي�����ا ُذو  ِف���ي���َه���ا  اهلِل  َوَب������ْي������ُت 

�����س��اَرى ��واِدُن وال��نَّ ِب��َه��ا ال�����سَّ َوَل��ْي�����َص   .55

)89(
َوَل���ْي�������َص َل���َه���ا ُم�������س���اٍه ِف����ي ال����َم����زاَي����ا

����ي الأَرا�����سِ َع���لَ���ى  الإَل������ُه  ��لَ��َه��ا  َوَف�����سَّ  .56

)90(
���َوى َج�����َدٍث َح����َوى َخ���ْي���َر ال���َب���راَي���ا ����سِ

����الٌم �����سَ َي�����ْح�����ُدوَه�����ا  اهلِل  �����الُة  ������سَ  .57

���ح���اَي���ا �����الُم ِم�������َن ال���تَّ �����َرَه�����ا ال�����������سَّ َت�����َخ�����يَّ

َم��ا َب�����ْع�����ِدِه  ِم�����ْن  ����ح����اِب����ِه  اأَ�����سْ َع���لَ���ى   .58

َت������ع������اَق������َب������ِت ال�����َع�����������س�����اَي�����ا وال������َغ������داَي������ا
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I-الكتب المطبوعة:

- الم�شحف ال�شريف رواية ور�ض عن نافع.

دار  اليعقوبي،  الطلبه،  بن  لمحمد  العالمية  الندوة  اأعمال   .1

الر�شوان، نواك�شوط، 2004.

2. ديوان غيان بن عقبة، دار �شادر، بيروت، دون تاريخ.

النجاح  دار  مطبعة  اليعقوبي،  الطلبه  بن  امحمد  دي��وان   .3

الجديدة، المغرب، 2005.

اباه،  بن  المختار  محمد  موريتانيا،  في  وال�شعراء  ال�شعر   .4

الدار التون�شية للطباعة والن�شر والتوزيع، 1987.

5. ال�شعر ال�شنقيطي خال القرن الثالث ع�شر الهجري: اأحمد 

ليبيا،  العالمية،  الإ�شامية  الدعوة  جمعية  الح�شن،  ابن 

.1995

مقلد،  يو�شف  وال��م��ح��دث��ون،  ال��ق��دم��اء  موريتانيا  �شعراء   .6

بيروت  البي�شاء،  الدار  العربية،  الوحدة  مكتبة  من�شورات 

.1962

بيروت،  ���ش��ادر،  دار  اآب���ادي،  للفيرز  المحيط  القامو�ض   .7

.1995

المراجع والم�سادر

الأولى،  الطبعة  واآخرون،  اأني�ض  اإبراهيم  الو�شيط:  المعجم   .8

القاهرة، 1972.

اأمين  )محمد  الب�شرة  في  الإ�شامي  الفكر  اأع��ام  من   .9

من�شورات  الخالدي،  الدلي�شي  اللطيف  عبد  ال�شنقيطي(: 

وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية، العراق، 1981.

وال��ب��ح��وث  ال��ج��ام��ع��ي��ة  وال��ر���س��ائ��ل  ال��م��ج��ات   -II
المرقونة:

اهلل  عبد  �شيدي:  ال�شيخ  ب��ن  محمد  �شيد  ال�شيخ  دي���وان   .1

 1983 للتعليم،  العليا  المدر�شة  فال،  والناجي  �شيديا  ولد 

نواك�شوط )ر�شالة تخرج(.

2. مجلة العربي الكويتية، عدد اكتوبر 1967.

�شيدي،  ال�شيخ  بن  محمد  �شيد  ال�شيخ  عينية  حول  خواطر   .3

اأحمد بن الح�شن )مقال مرقون(.

III- المقابات العلمية:

1. مقابلة مع الأ�شتاذ الجليل محمد بن زين بن المحبوبي.

2. مقابلة مع الأ�شتاذ الجليل محمد يحيى بن �شيد احمد.

3. مقابلة مع الأ�شتاذ الجليل محمدن الزايد بن األما.

انظر ترجمته في �ض: 6 من هذا البحث.  .1

البخاري  بن  المامي  محمد  ال�شيخ  اأطلقها  الت�شمية  هذه   .2

على هذه الباد، وكاأنه يرى اأنها انتبذت من العالم العربي 

الباد  بين  و�شل  همزة  فجاءت  ق�شيا،  مكانا  والإ�شامي 

العربية وبين اإفريقيا وباد ال�شودان.

اباه،  بن  المختار  محمد  موريتانيا:  في  وال�شعراء  ال�شعر   .3

الدار التون�شية للطباعة والن�شر والتوزيع، 1987، �ض:72.

ال�شعر ال�شنقيطي في القرن 13ه�: د. اأحمدو )جمال( بن   .4

 1995 ليبيا،  الإ�شامية،  العالمية  الح�شن، جمعية الدعوة 

�ض: 416 وما بعدها.

اأعمال الندوة العالمية لديوان امحمد بن الطلبه اليعقوبي:   .5

محمد  د.  الطلبه،  بن  امحمد  �شعر  في  الإحيائي  البعد 

الظريف، دار الر�شوان، انواك�شوط، 2004، �ض: 253.

مقلد،  يو�شف  والمحدثون،  القدماء  موريتانيا  �شعراء   .6

 1 ط:  البي�شاء،  الدار  العربية،  الوحدة  مكتبة  من�شورات 

بيروت 1962 �ض: 26.

الحوا�سي:

7.  المرجع ال�شابق �ض: 27.

8.  المرجع ال�شابق �ض: 31-30.

9.  المرجع ال�شابق �ض: 36.

المرجع ال�شابق �ض: 28.  .10

بعنوان:  مقال   ،1967 اأكتوبر  الكويتية، عدد  العربي  مجلة   .11

الأدب  ت��اري��خ  ف��ي  مفقودة  حلقة  موريتانيا  اأو  »�شنقيط 

العربي، �ض: 101.

مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب الو�شيط في تراجم اأدباء   .12

الخانجي،  مطبعة  ال�شنقيطي،  الأمين  بن  اأحمد  �شنقيط، 

1963 �ض: 13.

اأمين  )محمد  الب�شرة  في  الإ�شامي  الفكر  اأع��ام  من   .13

من�شورات  الخالدي،  الدلي�شي  اللطيف  عبد  ال�شنقيطي(، 

وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية، العراق 1981 �ض: 38 وما 

بعدها بت�شرف.

المرجع ال�شابق وال�شفحة.  .14

ال�شعر ال�شنقيطي: م. �ض �ض: 417.  .15
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مقدمة ديوان امحمد ابن الطلبه اليعقوبي بت�شرف، طبعة   .16

دار النجاح الجديدة، المغرب، 2005، �ض: 67.

خواطر حول عينية ابن ال�شيخ �شيدي: اأحمدو )جمال( بن   .17

الح�شن مقال مرقون بحوزتنا �ض: 2.

المحبوبي  بن  زين  بن  محمد  الجليل  الأ�شتاذ  مع  مقابلة   .18

بتاريخ: 2009/07/15.

الأمين  ب��ن  اأح��م��د  �شنقيط:  اأدب���اء  ت��راج��م  ف��ي  الو�شيط   .19

ال�شنقيطي، مطبعة الخانجي، 1961 �ض: 64.

20.  خواطر حول عينية ابن ال�شيخ �شيدي: اأحمدو )جمال( بن 

الح�شن )م. �ض( �ض: 2.

عالم جليل و�شاعر متمكن، توفي �شنة 1302ه� له موؤلفات   .21

عديدة منها تف�شير للقراآن ومنظومات لغوية بالإ�شافة اإلى 

ديوان �شعري محقق.

22.  خواطر حول عينية ابن ال�شيخ �شيدي: اأحمدو )جمال( بن 

الح�شن )م. �ض( �ض: 2.

الأمين  ب��ن  اأح��م��د  �شنقيط،  اأدب���اء  ت��راج��م  ف��ي  الو�شيط   .23

ال�شاد�شة  الطبعة  القاهرة،  الخانجي،  ال�شنقيطي، مطبعة 

2008، �ض: 407.

المرجع ال�شابق، �ض: 246 .  .24

وحققه  جمعه  �شيدي:  ال�شيخ  بن  محمد  �شيد  ال�شيخ  يوان   .25

عبد اهلل بن محمد بن �شيديا، وعلي الملقب الناجي فال، 

المدر�شة العليا للتعليم 82-83 �ض: 58.

26.  المرجع ال�شابق �ض: 59-58.

المرجع ال�شابق �ض: 59.  .27

بالعامية،  ونق�شد بها ذلك التجاه الذي يمزج الف�شحى   .28

من  كلمات  الف�شيح  ال�شعري  الن�ض  اأدي��م  على  فتظهر 

اللهجة الح�شانية اأو اللغة الفرن�شية، اأو غيرها من اللهجات 

بن  اأحمدو  د.  اأ�شار  وقد  الباد،  في  منطوقة  كانت  التي 

الح�شن رحمه اهلل اإلى هذا التف�شير، منتهيا اإلى اأن ظهور 

عن  محمد  �شيد  ال�شيخ  حديث  بعد  ال�شعبية  المدر�شة 

التلقائي  الفعل  الإبداعية قد يعد نوعا من رد  الأزمة  هذه 

وال�شتجابة الواعية لهذا الإ�شكال النقدي. ومن اأبرز رواد 

هذه المدر�شة: محمد بن اأحمد يوره، باباه بن ابته، وعطاء 

اهلل التندغي.

خواطر حول عينية ابن ال�شيخ �شيدي، مرجع �شابق �ض:9.  .29

ال�شعر ال�شنقيطي: القرن الثالث ع�شر الهجري: اأحمد وبن   .30

 1995 ليبيا  العالمية:  الإ�شامية  الدعوة  جمعية  الح�شن 

�ض:138.

الو�شيط م. �ض �ض: 243.  .31

المرجع ال�شابق وال�شفحة.  .32

نعني هنا امحمد بن الطلبه اليعقوبي، وال�شيخ �شيد محمد   .33

بن ال�شيخ �شيدي الأبييري، ومحمدو بن محمدي العلوي.

نعني هنا محمود �شامي البارودي، واأحمد �شوقي، ومعروف   .34

الر�شافي.

قديمة  بير  وهي  »تامرزگيت«  لكلمة  تعريب  اليمن  ذات   .35

ومنهل من مناهل »اآوكار« كان يقطنها ال�شاعر وقومه.

نعني ق�شيدته التي يقول فيها:   .36

ال�س��عدى  م��ي��م��ون��ة  ت��رت��اب  م��ا  ل��ع��م��رك 

ب��اأن��������ا ت��رك��ن��ا ال�����س��ع��ي ف���ي اأم���ره���ا ع��م��دا

�������س������وى اأن�������ن�������ا ك�����ن�����ا ع����ب����ي����د م�������س���ي���ئ���ة 

ال��ع��ب��دا ال�����س��ي��د  ي��ع��ج��ز  اأن  ف��ي  ول  ع���ار 

ع��ب�����س��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا وه�����ي ج�����دب ���س��وام��ن��ا 

ف��م��ا ���س��دن��ا ال�����س��ع��دان ع��ن��ه��ا ول ���س��دا

وم�����رج�����ع ����س���ان���ي���ه���ا ج���ع���ل���ن���ا م��خ��ي�����م��ا 

ال��م��ردا ول  عنها  ال�سيب  ن�����س��ون  ل��ي��ال 

ت���رك���ن���ا اأن  م����ي����م����ون����ة  ت���������رى  ب������ه������ذا 

ل��ه��ا ل���م ي��ك��ن م��ن��ا اخ���ت���ي���ارا ول زه���دا

فترة زمانية معروفة،  واأقل  اأق�شر وقت ممكن  اإلى  اإ�شارة   .37

الأ�شلوب كثيرا، فورد في �شعر  ال�شعراء هذا  ا�شتعمل  وقد 

غيان بن عقبة العدوي حيث يقول:

ت������ري������ك ب�����ي�����ا������ص ل�����ب�����ت�����ه�����ا  ووج�����ه�����ا

زال ح����ي����ن  اأف�����ت�����ق  ال�������س���م�������ص  ك�����ق�����رن 

اأ���������س��������اب خ���������س����ا�����س����ة ف������ب������دا ك���ل���ي�������ال

ان����غ����الل ج����ان����ب����ه  وان������غ������ل  -»ل«  ك 

كما وردت في �شعر العم بن اأحمد فال العلوي ال�شنقيطي حيث 

يقول: 

ف��ق��ال��ت »ل«  ال���ح���ب���ي���ب���ة  زرت  ����س���ح���ى 

م����ت����ى ت�������س���ع���ى وه�������ل ل�����ك م�����ن رج�����وع

ف����ل����م ي�������س���ط���ع اإج�����اب�����ت�����ه�����ا ل�������س�����������ان���ي

ف�����������ب�����������ادرت الإج������������اب������������ة ب������ال������دم������وع
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اأي قدر قول القائل »ل« وهي ظرف زمان.

بن  يحيى  محمد  ون�شخة   ،109-108 �ض:  الديوان  انظر   .38

�شيد احمد المجل�شي.

دوارن جمع: دار، وهي المحل يجمع البناء والعر�شة، وقد   .39

تذكر وله ع�شرة جموع منها: اأدوؤر، واأدور، وديار، ودوران، 

الأولى  التاء  وحذفت  تتوا�شل،  اأ�شلها:  وتوا�شل  واأدورة. 

كما في قوله تعالى: {تنزل المالئكة والروح} اأي تتنزل. 

ممتدة  وقفار  مناهل  فيها  الم�شافة  مت�شعة  اأر�ض  و»اآوكار« 

وهذه  و»العقل«،  و»اآف��ط��وط«  و»اآم�شتيل«  »اأك��ان«  بين  تقع 

اأماكن كلها موريتانية معروفة.

بئر  وهي  »تامرزكيت«  العامية:  في  وت�شمى  اليمن«:  »ذات   .40

لأهل ال�شيخ �شيدي وهي كثيرة الذكر في �شعر الرجل، وقد 

عربها في ن�ض اآخر ب�»ميمونة ال�شعدى«. و»الأنقاء« جمع: 

نقوان  وهما  محدودبة،  تنقاد  القطعة  الرمل  من  وهو  نقا 

ونقيان، والجمع اأنقاء ونقي. »نجد بني المبارك« يعرف في 

معروف  مو�شع  و»الكنايا«  امبارك«،  اأولد  ب�»علب  العامية 

في »فاي«.

و»نجد  لْحباَر«.  ب�«علْب  الح�شانية  في  ويعرف  الحبار«  »تل   .41

ن�شف« يعرف هو الآخر في الح�شانية ب�«علب الن�ّض« ويقع 

تثنية جرعاء  فجرعاوي  الأرطى«:  »جرعاوي  »اآوك��ار«.  في 

الح�شانية  في  وتعرف  الممتدة،  المنب�شطة  الأر���ض  وهي 

بالغ�شى،  �شبيه  بالرمل  ينبت  �شجر  والأرطى:  ب�«الطرحه« 

َنور مثل  اأ�شل واحد يطول قدر قامة وله  ينبت ع�شيا من 

والتثنية  اأرط���اة،  واحدته  طيبة،  ورائحته  الخاف،  َن��ور 

واأرطى،  اأرطاة  �شيبويه:  وقال  اأرطيات.  والجمع  اأرطيان، 

وجمع الجمع الأراطى.

ب�«تم�شانت«  الح�شانية  في  وتعرف  التما�شن«:  »بي�شاء   .42

ومنها: »البي�شاء« وهي ال�شرقية، و»الحمراء« وهي الغربية، 

من  المرتفع  وهي  ربوة  جمع  »الروابي«  »تاركه«.  وبينهما: 

و»ذي  »اآوك��ار«.  في  معروف  مو�شع  و»التواأمات«  الأر���ض. 

ال�شرايا« من موا�شع »اآوكار« ويعرف في الح�شانية ب�«علب 

ا�شرب«.

التمات«  ب�«عظم  العامية  ف��ي  وي��ع��رف  ال�شيال«  »ه�شب   .43

جمع  و»المعاهد«  »ف��اي«.  في:  معروف  مو�شع  و»اأيدمات« 

معهد وهو ا�شم مكان من عهد ال�شيء اإذا األفه.

ويقال اخترته  انتقاه كتخيره،  اإذا  ال�شيء  »خرنا« من خار   .44

بالك�شر.  الخيرة  وال�شم  وعليهم،  منهم  واخترته  الرجال 

و»البرايا« جمع بريئة فعيلة بمعنى مفعولة من قولهم: براأ 

اهلل الخلق اإذا اأن�شاأه.

»اأكثبة« جمع كثيب وهو التل من الرمل، ويجمع اأي�شا على   .45

وغيره  المكان  دم��ث  من  لينات  و»دم��ائ��ث«  وكثبان،  كثب 

كفرح اإذا �شهل ولن، و»هائات« ا�شم فاعل موؤنث مجموع 

اأنه في هذا ال�شياق  اأفزعه كهوله غير  اإذا  من هاله الأمر 

قد يكون من �شدة الفرح وال�شتمتاع. و»�شبايا« جمع �شبي 

و�شباء  �شبيا  العدو  �شبى  من  الفاعل  با�شم  م�شبهة  �شفة 

لروعتها  الرمال  �شبي، فهذه  �شبي وهي  كاأ�شباه فهو  اأ�شره 

وجمالها تاأ�شر القلوب وتاأخذ بمجامعها.

ف�ش�ض  من  الف�شة،  كلون  لونا  لها  يجعل  اأي  »يف�ش�شها«   .46

عن�شر  والف�شة  بها،  طاه  اأو  بالف�شة  حاه  اإذا  ال�شيء 

المواد  اأكثر  من  وال�شقل،  والطرق  لل�شحب  قابل  اأبي�ض 

النفي�شة  الجواهر  من  وهو  والكهرباء،  للحرارة  تو�شيا 

لون  لها  تجعل  و»تذهبها«  النقود.  �شك  في  ت�شتخدم  التي 

اأذه��اب  جمعه  بهاء،  واحدته  ويوؤنث،  التبر،  وهو  الذهب 

مذَهب  فهو  كذهبه  به  واأذهبه  بال�شم،  وذهبان  وذه��وب 

وذهيب.

ب�شم  والبلهنية  وال��ت��رف،  النعمة  �شاحب  البلهنية«  »ذو   .47

بتهنية،  ملقى  زلت  »ل  يقال:  العي�ض،  و�شعة  الرخاء  الباء 

ومبقى في بلهنية«، و»ال�شطجاع« معروف م�شدر ا�شطجع 

مثلثة  و»الطناف�ض« جمع طنف�شة  بالأر�ض،  اإذا و�شع جنبه 

الفاء وبالعك�ض ت�شتعمل  الطاء والفاء، وبك�شر الطاء وفتح 

لا�شتراحة فوق الب�شط والح�شير وهي الو�شادة والنمرقة، 

و»الح�شايا« جمع ح�شية وهي الفرا�ض المح�شو.

الن�شي،  من  الرطب  وهو  �شبط محركة،  »الأ�شباط« جمع   .48

الأرط��ى  جمع  و»الأراط���ى«  جيد.  مرعى  كالدخن:  ونباته 

وهو �شجر ينبت بالرمل تقدم �شرحه في البيت الثالث من 

الن�ض. و»البي�ض« الح�شان و»اأيام ال�شحايا« اأيام الأعياد.

الأر�ض،  الوا�شع من  المطمئن  »الغيطان« جمع غائط وهو   .49

وغيطان،  وغ��ي��اط  واأغ����واط  بال�شم،  غ��وط  على  ويجمع 

و»الأقط« مثلثة ويحرك وككتف ورجل واإبل، �شيء يتخذ من 

الطعاَم )بالفتح(  َقَط 
َ
واأ اأقطان،  الغنمي، جمعه  المخي�ض 

اإي��اه.  اأطعمه  فانا  واآق���ط  ب��ه،  عمله  )بالك�شر(  ياأِقطه 

اأو  بذهب  ط��اه  اإذا  ال�شيء  م��وه  من  المطلي،  و»المموه« 

وهي  مراآة  جمع  و»المرايا«  حديد.  اأو  نحا�ض  وتحته  ف�شة 

ما تراءيت فيه. فهو هنا ي�شبه لمعان الغيطان البي�شاء في 

الهواجر و�شدة ال�شراب بالأقط المطلي بالمرايا.
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في البيت جنا�ض بين »عوار« و»عرايا« فالأولى من العري،   .50

والثانية من الإعارة، والأ�شل في عوار عواريا لكنه ق�شرها 

ل�شرورة الوزن وتناغم ال�شطر.

المقدمات  �شائع في  الت�شبيه  ال�شعرية وهذا  ال�شورة  هذه   .51

الطللية الجاهلية، فمن ذلك قول طرفة بن العبد في مطلع 

معلقته:

ل�����خ�����ول�����ة اأط���������������الل ب�����ب�����رق�����ة ث���ه���م���د 

ت��ل��وح ك��ب��اق��ي ال��و���س��م ف���ي ظ��اه��ر ال��ي��د

وقول زهير بن اأبي �شلمى في معلقته كذلك:   

ك����اأن����ه����ا ب����ال����رق����م����ت����ي����ن  ل�����ه�����ا  ودار 

م�����راج�����ع و������س�����ٍم ف�����ي ن����وا�����س����ر م��ع�����س��م

النيلج عليه،  البدن وذر  الإبرة في  و»الو�شم« كالوعد غرز   

مته وا�شتو�شم طلبه،  وجمعه و�شوم وو�شام، وقد و�شمته وو�شَّ

و»البغايا« جمع بغي وهي الفاجرة اأمة كانت اأو حرة، وبغت 

اإذا  وبُغّو  بِغّي  فهي  وبغاء  مباغاة  وباغت  بغيا  تبغي  الأمة 

بالزينة  اعتناء  اأكثر  لأنهن  البغايا  خ�ض  ولعله  عهرت، 

اآثار الرياح في المنازل برجع الو�شوم  والو�شم، فهو ي�شبه 

في اأيادي الن�شاء الفاجرات.

الخراب،  وهو  القفر  من  تقفر«  »ول  تبلى  ما  تدر�ض«  »فما   .52

اأهله ثم  و»المغاني« جمع مغنى وهو المنزل الذي غني به 

ظعنوا عنه، و»الأ�شالع« جمع �شلع وهو كعنب وجذع موؤنثة 

وهي  زاوية  جمع  و»زوايا«  واأ�شاع،  و�شلوع  اأ�شلع  وجمعها 

في  ثابتة  الآب��ار  هذه  منازل  اأن  والمعنى  ركنه.  البيت  من 

ال�شلوع را�شخة في القلوب ول توؤثر فيها عوامل التعرية ول 

حادثات الليالي.

يوم  في  ال�شبي  غنمة  ابن  قول  اإلى  اإ�شارة  البيت  هذا  في   .53

المتميزة في  ال�شقيقة يرثي ب�شطاما ويتحدث عن مكانته 

ع�شيرته:

ل������ك ال�����م�����رب�����اع م����ن����ه����ا وال�������س�����������ف���اي���ا 

وح����ك����م����ك وال���ن�������س���ي���ط���ة وال���ف�������س�������ول

ما  وه��و  �شفي  جمع  و»ال�����ش��ف��اي��ا«  ال��رب��ع،  ه��و  فالمرباع   

ي�شطفيه الملك لنف�شه من الغنيمة، و»حكمك« اأي ن�شيبك 

و�شهمك، و»الن�شيطة« ما اأ�شابه الجي�ض في طريقه قبل اأن 

ولم  الغنيمة  و»الف�شول« ما ف�شل من  اإلى مق�شده،  ي�شل 

يق�شم. والمعنى اأن هذه البئر حبيبة اإلى ال�شاعر وتنزل من 

نف�شه كل منزل، ولو ت�شورنا الهوى غنيمة لنالت منه هذه 

المعاهد الن�شيب الأوفر والحظ الأكمل.

وتقدم  ب�«تامرزكيت«  المعروفة  البئر  هي  اليمن«  »ذات   .54

الحديث عنها و»الجناب« الِفناء، والمق�شود هنا: ح�شرة 

ال�شيخ �شيدي والد الرجل، و»البايا« جمع بلية من قولهم: 

بلى  كبلوته  فاأخبرني  ا�شتخبرته  اأي  فاأباني  الرجل  بلوت 

ويكون  منحة  يكون  والباء  والبلية،  البلوى  وال�شم  وباء 

محنة.

الكثباُن  كثباَنك  »َف��دى  اأوله��م��ا:  روايتان  البيت  هذا  في   .55

الرواية  اأما  الكثبان،  فاعله  ما�ض  فعل  فدى  وتكوى  طرا«، 

الكثباُن طرا« وعلى هذا تكون  الثانية فهي: »ِفدى كثباِنك 

فداه  قولهم:  من  وذلك  الكثبان،  خبره  مبتداأ  ا�شم  فدى 

يفديه فداء وفدا ويفتح اإذا اأعطى �شيئا عو�شا عنه لينقذه، 

والفداء كك�شاء وكَعلي واإًلى وكفتية ذلك المعطى، والكثبان 

تقدم �شرحها في البيت الثامن من الن�ض، و»طرا« جميعا 

البئر  وهي  زاخرة  جمع  والزواخر  حال،  اأنها  على  وتعرب 

القليلة  البئر  وه��ي  ركية  جمع  و»ال��رك��اي��ا«  الماء  الكثيرة 

الماء، وتجمع اأي�شا على ركى.

به  يقيم  الذي  وهو  اآهل  مكان  موؤنث  اآهلة  جمع  »اآه��ات«   .56

اأهله، ويقال اأي�شا: ماأهول، وقد اأهل كعني، والرزايا جمع 

رزية وهي الم�شيبة.

في هذا البيت ا�شتعارة مكنية »جاد لك ال�شماء« فال�شماء   .57

بع�ض  واأبقيت  الرجل  وحذف  الكريم  بالرجل  �شبهت  هنا 

لوازمه وهي الفعل جاد وذلك على �شبيل ا�شتعارة التبعية، 

و»هجوم«  الماء،  الكثيرة  كالعين  �شحابة  بكل  الأ�شل  ولعل 

اأو  بغتة  اإليه  انتهى  هجوما  عليه  هجم  من  مبالغة  �شيغة 

ال�شحابة  و»ال��دال��ح��ة«  المطر  و»ال���ودق«  اإذن،  بغير  دخ��ل 

الكثيرة الماء يقال: �شحاب دالح جمعه دلح كركع ودوالح، 

و»الروايا« جمع راوية وهي المزادة فيها الماء، فكاأنه ي�شبه 

تدفق الودق من ال�شحاب بتدفق الماء من فم القرب.

»ال�شمراخ« بالك�شر اأعالي ال�شحاب، و»الأ�شنمة« جمع �شنام   .58

الكريمة،  البي�ض  الإبل  و»المهجنة«  الذروة،  وهو  ك�شحاب 

النجيبة  الكريمة  الناقة  وه��ي  ق�شية  جمع  و»الق�شايا« 

من  فهي  كذلك  الرذلة  والناقة  ال�شتعمال،  عن  المبعدة 

متراكبة  مزن  في  يلوح  البرق  اأن  البيت  ومعنى  الأ�شداد، 

اأ�شبه ما تكون باأ�شنمة الإبل البي�ض الكرام.

العلم  وهي  راية  جمع  و»الراي«  وتنق�ض،  تزخرف  »تنمنم«   .59

واللواء، وتجمع على رايات كذلك. والمعنى اأن هذه الأمطار 



ت
ل

ــا
قـ

م
ت

ل
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 74

تنبت اأع�شابا رفيعة تكون زينة وو�شيا لأ�شفل الأر�ض، واألوية 

واأعاما تزين منها الأعالي كذلك.

»ت�شرق« تلوح و»الأزاهر« جمع جمع، مفرده زهرة وتحرك،   .60

واأزهار.  زهر  جمعه:  منه،  الأ�شفر  اأو  ونوره،  النبت  وهي 

قوله  ومنه  ويثلث،  الم�شيء،  ومعناه  دري  جمع  و»درار« 

القلب  من  لعله  الرو�ض«  و»بليل   { ۈ  ۈ    } تعالى: 

ليا«  »بالرو�ض  المق�شود  فيكون  اللغة،  في  المعروف 

الكريمة  الطيبة  الأر�ض  و»العذاة«  البروج  واحد  و»البرج« 

عن  البعيدة  الأر���ض  وقيل  �شبخة،  بها  لي�ض  التي  المنبت 

الأح�شاء، وال�شهلة المريئة التي يكون كلوؤها مريئا ناجعا، 

العذاة  تكون  ول  وال�شباخ،  والبحور  الأنهار  عن  والبعيدة 

اأر�ض  تقع في  المذكورة  البئر  وباء. فهذه  ذات وخامة ول 

مما  البادية،  اأعماق  في  منتبذة  العمران  بعيدة عن  طيبة 

يجعلها تزدهي بالأزهار الدرية، وبالمناخ ال�شحي.

في�شا  يفي�ض  الماء  فا�ض  قولهم:  من  �شالت  »فا�شت«   .61

حتى  كثر  وفي�شانا  وفي�شو�شة  والك�شر  بال�شم  وفيو�شا 

�شال كالوادي، و»الغروب« جمع غرب وهي الدلو العظيمة. 

وهي  و»المحاني« جمع محنية  كفعمه  ماأه  الإناء«  و»اأفعم 

ومحنوته  ال���وادي  محنية  ي��ق��ال:  منعرجه،  ال���وادي  م��ن 

الجبل  في  الطريق  وهي  ثنية  جمع  و»الثنايا«  ومحناته، 

الماء  بتدفق  ال�شحاب  من  الماء  تدفق  ي�شبه  فهو  اإليه.  اأو 

الأعالي  ماأ  المنهمر  المطر  فهذا  العظيمة،  الدلو  من 

والأ�شافل واله�شاب وال�شهول، والوهاد والأنجاد.

»التب�شم« معروف وهو اأقل ال�شحك واأح�شنه، وهو �شحك   .62

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، يقال: ب�شم يب�شم كفرح 

ب�شما وابت�شم وتب�شم، و»الأكنة« جمع كن وهو وقاء كل �شيء 

اأفواه  و»كظام«  الأكمام،  هنا  والمق�شود  ووع��اوؤه،  و�شتره 

واحدها كظم محركة وهي الحلق اأو الفم اأو مخرج النف�ض، 

و»العوار�ض« جمع عار�شة وهي ال�شن التي في عر�ض الفم، 

في  التي  الأرب��ع  الأ�شرا�ض  من  وهي  ثنية  جمع  و»الثنايا« 

ي�شبه  اأ�شفل، فكاأنه  وثنتان من  ثنتان من فوق  الفم  مقدم 

من  الأ�شنان  روؤو�ض  بانك�شاف  الأكمام  من  الأزهار  خروج 

الثغر اأثناء التب�شم، فهو ت�شبيه تمثيلي رائع.

ي�شمت  و»�شمت«  ال�شحراء،  وه��ي  برية  جمع  »ال��ب��راري«   .63

كفرح �شماتا و�شماتة فرح ببلية العدو وهزيمته، و»الرمايا« 

جمع رمي كغني وهي قطع �شغار من ال�شحاب، اأو �شحابة 

ومعنى  ورم��اي��ا.  واأرم��ي��ة  اأرم��اء  جمعه  القطر  اأو  عظيمة، 

باأزهار  يدفع  ال�شحاري  على  ال�شحب  تهاطل  اأن  البيت 

الريا�ض الواقعة فيها اإلى اأن تتفتق وتتب�شم، وكاأن في ذلك 

�شماتة بال�شحب، فبكاء ال�شماء يدعو اإلى �شحك الريا�ض، 

المعنى  ه��ذا  ك��ان  واإن  ومبتكرة،  رائعة  ا�شتعارات  وه��ذه 

ا�شتخدمها  فقد  متداولة  ال�شعرية  ال�شورة  وهذه  قديما، 

اأحد ال�شعراء قائا:

�سجونها ف���ي  ل  ال��خ��ن�����س��اء  ح��ك��ى  وواد 

ول���ك���ن ل����ه ع���ي���ن���ان ت��ب��ك��ي ع���ل���ى ���س��خ��ر

ك������اأن ب����ه ال�����ح�����وذان ب��ال�����س��ح��ب ���س��ام��ت

ال��ث��غ��ر ب��ا���س��م  ان��ث��ن��ى  اإل  ان��ت��ح��ب��ت  ف��م��ا 

فجعل ابتهاج الأع�شاب لحظة ت�شاقط المطر عليها بمثابة    

ازدادت  الأم��ط��ار  تهاطل  ا�شتد  فكلما  بالعدو،  ال�شماتة 

النباتات تفتقا وازدهاء.

وهي  عائذ  جمع  بال�شم  و»ال��ع��وذ«  عقبه،  ال�شيء  »غ��ب«   .64

هنا  والمق�شود  اأنثى،  وكل  الظباء  من  النتاج  الحديثات 

هنا  وهي  ق�شية،  جمع  �شرحها  تقدم  و»الق�شايا«  النوق، 

الناقة الكريمة النجيبة المبعدة عن ال�شتعمال، »ت�شاجلها« 

ت�شابقها وتناف�شها في كثرة اللبن، »البكايا« جمع بكية وهي 

الناقة القليلة اللبن، وكذلك الق�شية، لأن هذه الأخيرة من 

الأ�شداد كما مر، فهي تطلق على الكريمة وعلى الرذيلة. 

والمعنى اأن هذه ال�شحب لكثرة مائها وبركتها تزدهي منها 

الأر�ض فتدر ال�شروع وتكثر الألبان في الحيوانات.

»يخدن«  ال�شابة،  الإب��ل  من  وهي  قلو�ض  جمع  »القا�ض«   .65

الناقة  وه��ي  خو�شاء  جمع  »خو�شا«  حثيثا،  �شيرا  ي�شرن 

م�شتقة  ال�شفر،  التعب وطول  �شدة  التي غارت عيناها من 

والفعل خو�ض كفرح  العين  الخو�ض محركة وهي غور  من 

اإذا  ال�شيء  و�شم  من  »ي�شمن«  خو�شاء.  وهي  اأخو�ض  فهو 

و»العفر« محركة  اأثرا خا�شا،  اأو  ترك عليه عامة مميزة 

األية  جمع  و»الألي��ا«  اأعفار،  جمعه  وي�شكن  التراب،  ظاهر 

تكاد  �شرعتها  ل�شدة  النوق  هذه  اأن  والمعنى  اليمين.  وهي 

ل تام�ض الأر�ض بمنا�شمها اإل مام�شة ي�شيرة قدر تحلة 

الق�شم فتبقي بذلك اأثرا خفيفا.

مقام  ال�شفة  اإق��ام��ة  ب���اب  م��ن  ع���وج  ب��ن��وق  اأي  »ب��ع��وج«   .66

الإبل،  من  ال�شامرة  وهي  عوجاء  جمع  والعوج  المو�شوف 

و»الخذاريف« جمع خذروف كع�شفور: �شيء يدوره ال�شبي 

الح�شا  الإب��ل  وخذرفت  دوي،  له  في�شمع  يديه  في  بخيط 

وهي  ال�شمرة  من  اأ�شمر  جمع  و»ال�شمر«  باأخفافها،  رمته 

منزلة بين البيا�ض وال�شواد فيما يقبل ذلك، وفعلها �شمر 
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و»العجايا«  اأ�شمر،  فهو  وا�شمارَّ  فيهما،  �شمرة  وفرح  ككرم 

من  ف�شو�ض  فيه  مركب  ع�شب  -بال�شم-  عجاية  جمع 

جمعه  الدابة،  ر�شغ  عند  يكون  الخاتم  كف�شو�ض  عظام 

عجا وعجايا، ولعل �شمر العجاية كا�شف عن كرم الدواب 

المت�شفة بهذه ال�شفة وقوتها.

»براها« اأ�شعفها، من قولهم: برى ال�شهم يبريه اإذا نحته،   .67

و»الن�ض« �شرب من ال�شير وكذا »الديدى« »فاآلت« رجعت، 

بلية  جمع  و»البايا«  الرحل،  عليها  و�شع  اأي  رحلت«  »وقد 

قبره  عند  فت�شد  �شاحبها  يموت  الناقة  وهي  الباء  بك�شر 

حتى تموت، كانوا يقولون اإنه يح�شر راكبا عليها، ومن لم 

يفعل ذلك ح�شر راجا، وهذا مذهب من يقول بالبعث من 

العرب وهم الأقل ومنهم زهير بن اأبي �شلمى. والبيت يدل 

على طول الم�شافة و�شدة التعب الذي لحق بهذه الناقة.

»الكيران« جمع كور بال�شم وهو الرحل اأو مع اأدواته جمعه   .68

اأكوار واأكور وكيران، و»الوليا« جمع ولية كغنية: البرذعة -

وهي اللبد- اأو ما تحتها. والمعنى اأن الرحل اإذا و�شع على 

هذه النوق ال�شامرة يكاد ينزلق عن ظهورها لول ما تحته 

من لبد، وذلك ل�شدة �شمورها.

الأط��راف،  البعيدة  الوا�شعة  الأر���ض  اأو  المفازة  »التنوفة«   .69

»تحاكي« ت�شابه و»المطايا« جمع مطية وهي الدابة تمطو في 

�شيرها اأي ت�شرع، والمعنى اأن هذه الأر�ض م�شلة ل يهتدى 

بها، فهي ت�شبه في ا�شتوائها ال�شماء، كما اأن المطايا ل�شدة 

تعبها وانحنائها واعوجاجها اأ�شبحت ت�شبه الأهلة.

الإتاوة  و»الخرج«  الم�شافرين،  جماعة  بالت�شكين  »ال�شفر«   .70

كالخراج وي�شمان، والمق�شود بهما �شريبة معينة تحددها 

الع�شو،  وه��و  �شلو  جمع  و»الأ���ش��اء«  ال�شلطة،  اأو  ال��دول��ة 

و»الرذايا« جمع رذية وهي ال�شعيفة المثقلة من المر�ض. 

والمعنى اأن هذه ال�شحراء لخطورتها وانقطاع ال�شبيل بها 

ل يحل ب�شاحتها م�شافرون اإل نالت من اأفرادهم واأوهنت 

من قواهم.

ال�شفة  اإقامة  باب  من  فهو  �شعث  م�شافرين  اأي  »�شعث«   .71

الراأ�ض،  المغبر  وهو  اأ�شعث  و�شعث جمع  المو�شوف،  مقام 

من �شعث كفرح، و»�شاحبين« جمع �شاحب ا�شم فاعل من 

و�شحوبة  �شحوبا  وعني،  وك��رم  ون�شر  كجمع  لونه  �شحب 

وهي  بيداء  جمع  »البيد«  �شفر،  اأو  جوع  اأو  هزال  من  تغير 

القو�ض  كغنية  حنية  جمع  و»الحنايا«  الفاة،  ال�شحراء 

البيت  ه��ذا  ف��ي  ال��ن��وق  �شبه  وق��د  وح��ن��اي��ا،  حنى  جمعها 

ت�شبيها رائعا فقال: عن اأ�شباه الحنايا، والمعنى اأن هوؤلء 

الم�شافرين تعبوا وتعبت النوق التي تحملهم اإلى الممدوح 

وهذا اأبلغ في ال�شتر�شاء وال�شتعطاف وال�شتمداد.

قرباه،  وذوو  ع�شيرته  الرجل  واأه��ل  اأه��ل،  جمع  »اأهليك«   .72

جمعه اأهلون واأهال واآهال، والنتجاع طلب الرعي و»الندى« 

الكرم.

»ي�شكون« يزيلون �شكايتهم، واأ�شكى فانا من فان اأخذ له   .73

منه ما ير�شيه، واأ�شكى فانا اأزال �شكايته، و»الألى« ا�شم 

الح�شرة  اإمام هذه  اأن  والمق�شود  الذين،  بمعنى  مو�شول 

المباركة يدفع الظلم ويزيل �شكاية من رفع اإليه ال�شكوى، 

ويتحف من اأمه راغبا في المال بالهبات الكثيرات.

بهذه  فالنزول  والإقامة.  النزول  عن  كناية  الرحال«  »حط   .74

الح�شرة يدفع الفقر ويرفع الذنب بفعل الإكثار من الطاعة 

والإقبال على اهلل وا�شتماع الذكر واكت�شاب العلم، ومجال�شة 

ال�شالحين.

و»الزفر«  اأملوا،  بمعنى  بالتخفيف  و»اأملوا«  رجعوا،  »اآبوا«:   .75

العظيمة،  المزادة  وهي  راوية  جمع  و»الروايا«  البحر،  هو 

ب�شدور  الح�شرة  هذه  عن  النا�ض  �شدور  ي�شبه  هنا  فهو 

النا�ض من البحر.

حبل  في  اأو  حائط  في  ع��ود  كاأبية:  اأخية  جمع  »الأخ��اي��ا«   .76

بها  ت�شد  كالحلقة  طرفه  ويبرز  الأر���ض  في  طرفاه  يدفن 

نزل  من  اأن  والمعنى  اأواخ��ي،  على  اأي�شا  ويجمع  الدابة، 

لكثرة  بها،  تعلقه  ا�شتد  الكريمة  ال�شوفية  الح�شرة  بهذه 

اإليها  م�شدودا  في�شبح  والإح�شان،  الخير  بها من  ينال  ما 

رغما عن اإرادته، فا ي�شتطيع عنها ان�شرافا، ول يبغي بها 

النعمة والإكرام، فكلما هم  اإليها بحبال  بدل، فكاأنما �شد 

بالن�شراف عنها غلب على اأمره.

القراآنية  المقررات  وتنوع  الطاب  كثرة  على  يحيل  البيت   .77

والفقهية ب�شاحة هذه الح�شرة، وعلى وجه الخ�شو�ض فاإن 

المقررات الفقهية بكنفها تغطي مختلف الأبواب المعروفة 

الطهارة  بباب  غالبا  تبداأ  والتي  الفقهية  المدونات  في 

وتنتهي بباب الو�شية.

معرفة  على  التدريبات  بالتمرين:  المق�شود  »التمرين«   .78

وي�شمونها  ال�شناقطة  عند  معروفة  م�شاألة  وهي  الإع��راب، 

محليا ب�«الزرك« ومعناه امتحان الطالب باإعراب مجموعة 

من الأبيات الم�شكلة، اأو بع�ض ال�شواهد النحوية المتمنعة، 

المنطق  علم  م�شائل  والق�شايا  بالمعاني  والمق�شود 

ال�شعبة.
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مثاقيل  �شبعة  والأوق��ي��ة  -بال�شم-  وقية 
ُ
اأ جمع  »الوقايا«    .79

كالوقية تجمع على اأواقي واأواق ووقايا.

»الأنجع« الأنفع، و»النمير« العذب ال�شافي من الماء، وفي   .80

الماء، والرعايا جمع  الزاكي من  النمير كاأمير  القامو�ض: 

رعية وهي الما�شية الراعية والمرعية.

من  العجز  ركب  ما  اأو  العجيزة،  وهي  األية  جمع  »الألي��ا«   .81

�شحم ولحم، جمع األيات واأليا، ول تقل: اإِلية، ول ِلية، وقد 

وكذا  واأليا  األيانة  ونعجة  ويحرك  األيان  وكب�ض  ك�شمع،  األي 

ْلي. وفي البيت مقابلة 
ُ
ْلي ون�شاء اأ

ُ
الرجل والمراأة من رجال اأ

والمق�شود  والجمع،  والمفرد  والأليا  الأنف  بين  تفا�شلية 

المفا�شلة بين العزة والهوان، والإباء وال�شعة.

»ي�شلفن«: يبغ�شن، وال�شلف محركة: اأن ل تحظى المراأة   .82

جمع  و»الحظايا«  �شلفات،  من  �شلفة  وهي  زوجها،  عند 

عند  والتقدير  وال��ح��ظ  المكان  ذات  وه��ي  كغنية  حظية 

النا�ض.

الباد،  على  تفوقها  والمق�شود  خزيا،  مفردها  »خزايا«   .83

وتقديرا  لها  احتراما  الطرف  عنها  تغ�ض  الأماكن  فكل 

لمكانتها.

خ�شع  اإذا  ل��ه  اأذع���ن  م��ن  م��وؤن��ث  فاعل  ا�شم  »م��ذع��ن��ات«   .84

و�شعها.  في  ما  الباذلة  وهي  �شخية  جمع  و»�شخايا«  وذل، 

والمق�شود هنا تفوق هذه البئر في الف�شل والبركة والمناخ 

وتبعية الأماكن الأخرى لها.

»الأخ�شا�ض« جمع خ�ض بال�شم وهو البيت من الق�شب،   .85

خ�شا�ض  على  اأي�شا  ويجمع  باأخ�شاب  ي�شقف  البيت  اأو 

وخ�شو�ض، و»الخايا«: جمع خلية وهي ال�شفينة العظيمة، 

ولعل المق�شود بهذا البيت التنبيه اإلى بعد هذه البئر عن 

»عذاة«  في  تقع  تقدم  كما  لأنها  المدينة  و�شخب  العمارة 

وال�شباخ،  والأنهار  البحار  عن  البعيدة  اليبة  الأر�ض  وهي 

والمت�شفة بطيب المناخ.

86.  »الحوايا« جمع حوية وهي ما َتَحوَّى من الأمعاء كالحاوية 

والحاوياء. والمق�شود بها هنا الأمعاء.

بها  والمق�شود  وغاب،  خبئ  ما  وهي  خبية  جمع  »خبايا«    .87

هنا: الخزائن.

88.  »اأم الأر�ض«: مكة المكرمة و»الهدايا« جمع هدي -كغني- 

وهو ما اأهدي اإلى مكة كالهدي.

89.  »م�شاه«: م�شابه من �شاهاه: �شابهه. و»المزايا« جمع مزية 

كغنية وهي الف�شيلة.

90.  »الجدث« محركة: القبر جمعه اأجدث واأجداث، »البرايا« 

خير  اأو  البرية  خير  محمد  يقال:  الخلق،  وهي  برية  جمع 

الب�شر.
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نحاول في هذه الدرا�سة ا�ستعرا�ض اأبرز المدونات 

التاريخية المفقودة التي و�سعها علماء �سبتة، وذلك 

التي جاءت  والتلميحات  الإ�سارات  بع�ض  من خالل 

في م�سادر اأخرى، �سلمت كليا اأو جزئيا من عوادي 

الزمان؛ وقد اأعملنا جهدنا في تتبع مختلف النقول 

ما  وا�ستخال�ض  ال�سبتية،  التواريخ  على  والإح��الت 

اأو  وج��د،  اإن  الأ�سلي  بلفظه  اإليه  الو�سول  اأمكن 

الكتب  اأ�سحاب  عليه  نّبه  اإن  والتلخي�ض  بالإيجاز 

الم�سادر  هذه  عن  حديثنا  وينتظم  عنها.  الناقلة 

يعود  اأقدمها  اأن  والمالحظ  الزمني،  لترتيبها  وفقا 

من  وهو  للهجرة،  وال�ساد�ض  الخام�ض  القرنين  اإلى 

نتاج اأعالم ال�سبتيين الأ�سليين اأومن بين الطارئين 

على المدينة. ويمتد بنا الحديث اإلى ما بعد احتالل 

�سبتة �سنة 818ه/1415م، على اعتبار اأن محمد بن 

القا�سم الأن�ساري ال�سبتي عا�ض واألّف في اأخبارها 

وخططها بعد هذا التاريخ، ولكونه من جالية المدينة 

الذين ا�ستقروا خارجها عقب نكبتها.

»ج��ام��ع  اأو  ال��ك��ب��ي��ر«،  »ال��ت��اري��خ  ك��ت��اب   .1

بن  عيا�ض  الف�ضل  اأب��ي  للقا�ضي  التاريخ«، 

مو�ضى اليح�ضبي ال�ضبتي )ت. 544ه(:

الغرب  اأعالم  اأبرز  اأحد  عيا�ض  القا�سي  يعتبر 

ْيِن المفقودة: ْبِتيَّ تواريخ ال�سَّ

درا�سة في م�سامينها واإ�سكاالتها
٭

د. عبد ال�سالم الجعماطي 

تطوان - المغرب

حظي التدوين التاريخي بعناية مرموقة من قبل اأهل �ضبتة، منذ القا�ضي عيا�ض )ت. 544ه( 

على اأدنى تقدير، واإلى عهد ابن القا�ضم الأن�ضاري )كان حيا �ضنة 825ه(، بعد �ضقوط هذه المدينة 

الإ�ضالمية في قب�ضة الحتالل البرتغالي )818ه(. وترجع كثرة الم�ضنفات المو�ضوعة من قبل 

موؤرخي هذه المدينة بوجه خا�ض، اإلى الأهمية الإ�ضتراتيجية وال�ضيا�ضية التي اأدتها عبر تاريخها؛ 

اأ�ضا�ضية  الأول للهجرة، محطة  القرن  اأواخر  الإ�ضالمي في  تاريخها  �ضبتة منذ فجر  �ضكلت  فقد 

والنحل.  الأعراق  متعددة  لجاليات  وقبلة  والأندل�ض،  المغرب  عدوتي  بين  والواردين  لل�ضادرين 

كما تعتبر المدينة موطنا اأو م�ضتقرا لعدد من رجالت الأدب والدين، ومعينا ل ين�ضب للموؤرخين 

اأهلها  واأعالم  تاريخها  في  الت�ضانيف  كثرة  تف�ضير  ن�ضتطيع  ثم،  ومن  والرحالة.  والجغرافيين 

وخططها، ف�ضال عن طموح همم علمائها اإلى تدوين تاريخ الغرب الإ�ضالمي وتراجم رجالته.
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والأخبار.  والتراجم  والفقه،  ال�سيرة  في  الإ�سالمي 

ومع اأن كتبه قد و�سلنا اأكثرها، وفي طليعتها »ال�ضفا 

بتعريف حقوق الم�ضطفى«، و»اإكمال المعلم بفوائد 

م�ضلم«، و»م�ضارق الأنوار«، و»التنبيهات الم�ضتنبطة 

في �ضرح م�ضكالت المدونة والمختلطة«، و»ترتيب 

المدارك وتقريب الم�ضالك لمعرفة اأعالم مذهب 

م�سنفات  من  طائفة  ف��اإن  ؛ 
)1(

و»الغنية« م��ال��ك«، 

اأح��د  ب��ال��ذك��ر  منها  ون��خ�����ض  تبلغنا،  ل��م  ع��ي��ا���ض 

»ال��ت��اري��خ  وه��و  التاريخ،  في  ال�سخمة  الت�سانيف 

الكبير« �أو »جامع التاريخ«. ويبدو اأن الكتاب قد �سّم 

من بين محتوياته بع�ض التراجم التي تت�سل باأعالم 

الغرب الإ�سالمي، وخا�سة اأولئك الذين اأثروا تاأثيرًا 

والإيديولوجي،  ال�سيا�سي  تطوره  م�سار  في  عميقا 

داعية  الجزولي  يا�سين  بن  اهلل  عبد  الفقيه  اأمثال 

ه  خ�سّ �سبتة  قا�سي  اأن  المعلوم  فمن  المرابطين؛ 

بترجمة فريدة، تطرق من خاللها للخطوات الكبرى 

التي قطعها الملثمون بقيادة داعيتهم المالكي، حتى 

وبالوقوف  الفتية؛  دولتهم  قواعد  اإر�ساء  تمكنوا من 

على ترجمة عبد اهلل بن يا�سين التي ت�سمنها كتاب 

»ترتيب المدارك«، نرى اأنها ختمت بالعبارة الآتية: 

. اأما ابن 
)2(

»وقد ب�ضطنا اأخباره في كتاب التاريخ«

عنه  الحديث  ياأتي  الذي   - حمادة  ابن  اأو  حمادوه، 

لحقا - فقد قال عن عيا�ض: »اإنه األف كتاب »جامع 

اأخبار  فيه  الموؤلفات،  جميع  على  فاأربى  التاريخ«، 

الملوك بالأندل�ض والمغرب من دخول الإ�سالم اإليها، 

وفقهاءها،  وق�ضاتها  �ضبتة،  اأخبار  فيه  وا�ضتوعب 

وجميع ما جرى من الأمور فيها، وا�ستوعب اأخبار 

. واإ�سارة ابن حمادوه هذه، تدل 
)3(

الدولة الح�سنية«

على اأن الكتاب قد �سم بين دفتيه تاريخ مدينة �سبتة 

الح�سنيين  الأدار���س��ة  تاريخ  جانب  اإل��ى  واأعالمها، 

كيفية  تحديدا  نعلم  ل  كنا  واإن  الأق�سى.  بالمغرب 

التقريب، ول  الكتاب، ول حجمه على وجه  ت�سميم 

 - المتاأخرة  الكتب  من  غيره  في  منه  نقول  توجد 

ح�سب علمنا - بل تكاد الإحالة عليه تقت�سر على ما 

ذكره عيا�ض وابن حمادوه، فيما اأثبتناه. ومع ذلك، 

»ب�ضطنا  وعبارته  كتابه،  على  عيا�ض  اإح��ال��ة  ف��اإن 

القائلة  ابن حمادوه  اإ�سارة  ثم  القول...« من جهة؛ 

كالهما  تدل  اأخ��رى،  جهة  من  ف��ي��ه...«  »ا�ضتوعب 

لما  وا�ستيعابه  الأخبار،  �سرد  في  موؤلِّفه  تو�سع  على 

المت�سلة  والتراجم  الروايات  من  طاقته  اإليه  بلغت 

بمو�سوع كتابه.

�ضبتة«  اأخبار  في  ال�ضتة،  »الفنون  كتاب   .2

للقا�ضي عيا�ض:

مغايرا  عنوانا  باقتراحه  خليفة  حاجي  ينفرد 

؛ 
)4(

�سبتة« اأخبار  في  ال�ستة  »العيون  وهو  للكتاب، 

ول نعلم تحديدا هل اطلع هذا الموؤرخ التركي على 

مبا�سر.  غير  م�سدر  عن  ينقل  اأنه  اأم  منه،  ن�سخة 

وبالنظر اإلى مكانة القا�سي عيا�ض في كتابة التاريخ 

اأبرز  اإن كتابه هذا يعّد من  والتراجم، يمكن القول 

تواريخ ال�سبتيين ال�سائعة والمنقطعة الأثر، اإل من 

لت  نقل ي�سير عنه. وتظل معظم المعطيات التي تح�سّ

لدينا عن هذا الم�سنف، غير مجدية لب�سط القول 

نبديه  اأن  يمكن  ما  وكل  وم�سادره؛  م�سامينه  عن 

قد  وتخمينات،  ا�ستنتاجات  عن  عبارة  يبقى  ب�ساأنه 

تحتاج بع�سها اإلى مزيد من التمحي�ض والتنقيب.

ويبدو من عنوانه، اأنه ق�سره على تاريخ موطنه 

القرائن  من  العديد  وت�سير  �سبتة،  ق��راره  ومو�سع 

اإلى كون الكتاب المذكور قد ا�ستوعب تاريخ �سبتة، 

وحتى  الإ�سالمي،  للفتح  ال�سابقة  الفترة  من  ابتداء 

تاريخ  قبيل  اأي  الهجري،  ال�ساد�ض  القرن  منت�سف 

وفاة الموؤلف )�سنة 544ه(، وهي عادة اأهل الأخبار 

بالغرب الإ�سالمي الذين درجوا على تدوين الحوليات 
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المرتبة على ال�سنين، حتى اأواخر حياتهم. ومن ثم، 

اأخبار  في  ال�ستة  »الفنون  كتاب  اإن  القول  ن�ستطيع 

�سبتة« للقا�سي عيا�ض، قد ا�ستوعب معظم الأخبار 

والجتماعية  والعمرانية  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

الإ�سالمي،  تاريخها  فجر  منذ  للمدينة،  والفكرية 

واإلى عهده على وجه التقريب. 

بيد اأن جل ما نعلمه عن هذا الم�سنف يتمثل في 

بع�ض الإ�سارات اإلى عنوانه في كتب اأخرى، على اأنه 

من بين الموؤلفات التي لم يكملها عيا�ض، وفي نقل 

»الم�ضند ال�ضحيح  وحيد عنه وقفنا عليه في كتاب 

الح�ضن«  اأب��ي  مولنا  ومحا�ضن  ماآثر  في  الح�ضن 

لبن مرزوق التلم�ساني )ت. 781ه(. وانطالقا مما 

القول  ن�ستطيع  فاإننا  المريني،  الم�سدر  هذا  اأورده 

اإن القا�سي عيا�ض قد و�سع كتابه بالفعل، ولم يكن 

هذا  في  وظهيرنا  اإليه،  تطّلع  طموح  م�سروع  مجرد 

ما  كتابه ح�سب  على  اأح��ال  م��رزوق  اب��ن  اأن  ال��راأي 

ياأتي لحقا، فهل يعقل اأن يحيل هذا الموؤرخ الموثق 

عظم  على   - المريني  الح�سن  اأبي  ال�سلطان  لماآثر 

قدره لديه - على كتاب لم يخرجه �ساحبه اإلى عامة 

العلم؟  وطلبة  القّراء  اأي��دي  تتداوله  ولّما  النا�ض، 

هذا كالم ل يجوز في حق الرجل، ِلما ُعِهَد فيه من 

ال�سبط والدقة والح�سافة.

يقول ابن مرزوق في معر�ض حديثه عن جبل طارق 

ما ن�سه: »وهو الجبل الذي ل نظير له في العدوتين... 

وهو الذي ا�ستقر فيه طارق بن زياد، حين اأجاز البحر 

على ما هو معروف عند اأهل التواريخ، وعلى الختالف 

في جوازه، هل كان بمواطاأة من يليان، الذي كان ملكا 

ب�سبتة اأو بغير ذلك، وكان بينه وبين لدريق ما كان. 

ويقال فيه لدريق بالالم وردريق بالراء، حكى القا�سي 

ملك،  لكل  ت�سمية  وهذه  قيل:  الوجهين.  فيه  عيا�ض 

للروم،  كالقيا�سرة  الأولى  الدهور  الأندل�ض في  ملك 

والأكا�سرة للفر�ض، والنجا�سي للحب�سة، وخاقان �في 

الأ�سل خانان[ للترك، وفرعون لم�سر، واأ�سباه ذلك 

من �سماة ملوك الأمم المتعارفة، وهي فائدة ذكرها 

في  ال�ضتة  ب�«الفنون  المو�ضوم  كتابه  في  القا�ضي 

.
)5(

اأخبار �ضبتة«، ولم اأرها لغيره«

هذا  من  انطالقا   - ا�ستنتاجه  يتعّين  ما  واأول 

منذ  ل�سبتة  اأّرخ  عيا�سا  اأن  هو   - الفريد  المقتطف 

عليها،  الإ�سالمية  العربية  ال�سيطرة  تثبيت  قبل  ما 

اأي خالل عهد يليان الغماري الذي تزامن حكمه مع 

اإلى المغرب الأق�سى؛ كما  و�سول طالئع الفاتحين 

يتح�سل من وروده في الم�سدر اأعاله، اأن القا�سي 

عيا�ض قد اأخرج كتابه للقراء، وظل موجودا باأيدي 

الثامن  القرن  من  الأخيرين  العقدين  حتى  النا�ض 

للهجرة على اأدنى تقدير.

ويفيد العالمة محمد المنوني عن الم�سادر التي 

اأن  اإليه،  اأ�ساروا  اأو  الكتاب  هذا  عن  اأ�سحابها  نقل 

كال من اأبي عبد اهلل محمد بن عيا�ض، ولد الموؤلف، 

وابن الخطيب، ذكرا »اأن جامعه تركه في مبي�سته، 

- عن  مبا�سرة   - النقل  اأجرى  مرزوق  ابن  اأن  غير 

هذا الكتاب، في »الم�سند ال�سحيح الح�سن...« عند 

. وبعودتنا اإلى الكتب 
)6(

الف�سل الثاني من الباب 38«

 لولده 
)7(

الثالثة الآتية: »التعريف بالقا�ضي عيا�ض«

 
)8(

غرناطة« اأخبار  في  و»الإحاطة  ذكره،  ال�سالف 

، يت�سح 
)9(

لبن الخطيب، و»اأزهار الريا�ض« للمقري

اأن الموؤلفين الثالثة قد اأدرجوا »كتاب الفنون ال�ستة 

من  عيا�ض  يكمله«  لم  »ما  �سمن  �سبتة«  اأخبار  في 

النقل  م��رزوق  لبن  ت�سنى  فكيف  اأ�سال!  م�سنفاته 

عنه؟

اأمرين،  افترا�ض  يمكن  الراأيين،  بين  للتوفيق 

اأبيه  كتاب  اأكمل  قد  بن عيا�ض  اأن محمدا  اأحدهما 

اأحد حفدة الموؤلف؛  اأو �سنع ذلك  واأخرجه للنا�ض، 
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ومن ثم، بلغ اإلى يد ابن مرزوق لينقل عنه ما نقله، 

ن�سا وت�سريحا بعنوان الكتاب ون�سبته اإلى عيا�ض؛ 

قد  عيا�ض  بن  محمدا  اأن  التخمين  ه��ذا  ويع�سد 

الحكام  »م��ذاه��ب  هو  لأبيه  اآخ��ر  بكتاب  ذل��ك  فعل 

فهو  الآخر،  الفترا�ض  اأما   .
)10(

الأحكام« نوازل  في 

اأيدي النا�ض،  اإلى  اأن بع�ض ن�سخ الكتاب قد انتقلت 

بما وجد فيها من نق�ض اأو بيا�ض؛ وتناقلها الن�ساخ 

لت باأيدي بع�ض الموؤرخين، فنقل  على علتها، وتح�سّ

عنها ابن مرزوق، واأعيى اأمر الح�سول عليها غيره، 

اأو توّقف عن ذلك، مثل ابن الخطيب والمقري. وقد 

الحال،  واقع  اإلى  اأقرب  الآخر  التخمين  هذا  يكون 

اأبي  رفقة  ب�سبتة  المكوث  يطيل  كان  م��رزوق  فابن 

الح�سن المريني، فُيفتر�ض اأنه قد األفى اإحدى ن�سخ 

»كتاب الفنون ال�ستة« في اأيدي الوّراقين والنا�سخين، 

وابن  عيا�ض  ول��د  ق��ول  اإل��ى  يلتفت  ول��م  بها،  فظفر 

الخطيب في عدم اإتمام الكتاب اأو تبيي�سه كامال.

عنوان  ديباجة  في  ت�ستوقفنا  اأخ��رى  ومالحظة 

ال��ك��ت��اب، وه���ي »ال��ف��ن��ون ال�����س��ت��ة«، ف��ه��ذه ال��ع��ب��ارة 

اإلى  ت�سير  اأنها  بد  ل  الكتاب،  لترجمة  المت�سدرة 

ت�سميمه وتعداد اأبوابه وت�سنيف مو�سوعاته. ونحن 

نرجح في هذا ال�سدد اأن هذا الت�سنيف العيا�سي 

ت�سمن �ستة اأبواب، اقت�سر كل باب منها على �سنف 

معين من الكتابة التاريخية، جعله الموؤلف فنا قائما 

الأع��الم  وتراجم  الأم���راء  اأخبار  قبيل  من  بذاته، 

مند�ّسة  وقرائن  �سهادات  جملة  وت��دّل  والبيوتات، 

كل  ح�سر  عيا�ض  القا�سي  اأن  المتاأخرة  بالم�سادر 

ما ظفر به من ماأثور اأو مو�سوع في �ساأن �سبتة، بما 

في ذلك بع�ض الأحاديث التي توقف في ت�سحيحها؛ 

بعناوين  مو�سومة  اأب��واب��ا  �سّم  قد  الكتاب  فيكون 

�سبتة  اختطاط  اأول��ي��ة  »ذك��ر  نحو:  على  ف��ن��ون،  اأو 

والأمم الغابرة التي عمرتها«، و»و�سف معالم �سبتة 

والقرى  اأربا�سها  و»تعداد  وم�سانعها«،  وخططها 

المت�سلة بحوزها«، و»ذكر من تداول حكم �سبتة في 

والطارئين  �سبتة،  اأعالم  و»تراجم  الإ�سالم«،  دولة 

عليها«، و»ذكر نخب من المنظوم والمنثور لأهلها«... 

يوم  يقينا،  التخمين  في�سير  يوم،  ياأتي  اأن  وع�سى 

يك�سف فيه البحث التاريخي عن فحوى هذه »الفنون 

ال�ستة، في اأخبار �سبتة«.

3. »تاريخ المرابطين« للقا�ضي عيا�ض:

تاريخ  على  يقت�سر  ل  الكتاب  مو�سوع  اأن  مع 

اأن  اإل  به،  و�سم  الذي  العنوان  من  انطالقا  �سبتة، 

اإ�سارة فريدة اأوردها المقري - نقال عن ابن خاتمة 

- تنبئ بكون هذا الم�سنف قد ا�ستوعب اأخبار بلدة 

تاريخية  رواي��ات  من  �سمل  ما  جملة  من  الموؤلف، 

عن عدوتي المغرب والأندل�ض اللتين خ�سعتا لنفوذ 

بين  من  ال�سدد  هذا  في  يذكر  حيث  المرابطين؛ 

انتهى  المرابطين،  ت��اري��خ  »ك��ت��اب  عيا�ض:  تاآليف 

ابن  ذل��ك  ق��ال  وخم�سمائة،  اأربعين  �سنة  اإل��ى  فيه 

القا�سي  اأن  المعلوم  ومن   .
)11(

»المزية« في  خاتمة 

حكاما  بو�سفهم  المرابطين  عا�سر  ق��د  عيا�ض 

في  �سبتة  انتظام  بعد  خا�سة  والأندل�ض،  للمغرب 

»تاريخ  اإن  القول  يمكن  ثم،  ومن  �سلطانهم؛  �سلك 

المرابطين« قد جمع معطيات تاريخية مبا�سرة دّونها 

الملثمين،  بدولة  الأم��ور  مجريات  عن  عيان  �ساهد 

خا�سة  الموحدين،  اأيدي  على  نهايتها  ُقَبْيل  ما  اإلى 

فيما يت�سل بمدينته �سبتة، التي �سارك هو نف�سه في 

�سنع قراراتها ال�سيا�سية والع�سكرية. ومن المرجح 

بين  ن�سخه  وت���داول  الكتاب  ه��ذا  انت�سار  ع��دم  اأن 

اأ�سا�سه  في  يعود  قد  لع�سره،  الالحقين  الموؤرخين 

اإلى انتظام عيا�ض في �سلك الدولة الجديدة، وتجنبه 

الموحدين  واأن  خا�سة  المرابطين،  ب��اإرث  التنويه 

اإلى  تمّت  التي  المظاهر  جل  ا�ستق�ساء  حاولوا  قد 
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خ�سومهم ب�سلة القربي، بدًءا بمذهب اأهل المدينة 

باأبنيتهم  وانتهاًء  المرابطين،  زمن  في  اأ�سيع  الذي 

اأتوا على معظمها  التي  الملوكية بحا�سرة مراك�ض، 

بالتخريب والطم�ض.

4. كتاب »تاريخ اأهل �ضبتة« لأبي عبد اهلل محمد 

 البرن�ضي ال�ضبتي )عا�ض في القرن 
)12(

بن حمادوه

ال�ضاد�ض الهجري( ، تلميذ القا�ضي عيا�ض:

المدارك«  ترتيب  »مخت�ضر  بكتاب  ذكره  جاء 

على  م�ستدركة  ترجمة  �سمن   ،
)13(

نف�سه للموؤلف 

ما  غير  الكتاب  ه��ذا  عن  نعرف  ل  ونحن  عيا�ض. 

عبد  اأبي محمد  ترجمة  في   ،
)14(

�ساحبه عنه  ذكره 

اهلل بن غالب بن تمام الهمداني )ت. 434ه(، وهو 

قول ابن حمادوه: 

»كان اأبو محمد اأوحد ع�سره علما، وتقى وجاللة، 

الأندل�ض،  اإلى  �سبتة، ورحل  اأ�سياخ  ودينا؛ حمل عن 

في  ورحل  الزبيدي؛  بكر  واأبي  الأ�سيلي،  من  ف�سمع 

نحو الثمانين فدخل القيروان، و�سمع من اأبي محمد 

ابن اأبي زيد كتبه؛ و�سمع بم�سر من ابن المهند�ض، 

والو�سا. وقيل اإنه دخل العراق؛ وكان متفننا في علوم 

جّمة، قائما بمذهب المالكية، نظارا، حافظا، بليغا، 

اأديبا، �ساعرا مجيدا؛ و�ساوره ابن زوبع في حياته. 

ثم اعتمدت ال�سورى عليه اإلى اأن مات؛ قيل اإن رجال 

له:  فقيل  القيروان،  اإلى  م�ساألة  رفع  �سبتة  اأهل  من 

ينبغي  ما  قيل:  نعم،  قال:  حّيًا،  غالب  ابن  لي�ض  اأو 

لبلد فيه مثله اأن يرفع منه �سوؤال؛ وله اأ�سعار كثيرة، 

.
)15(

ذكرناها في كتابنا في تاريخ اأهل �ضبتة«

ال�سبيل  هي  اليتيمة  الإ���س��ارة  ه��ذه  كانت  واإذا 

اأهل �سبتة،  اأخبار  بتاأليف كتاب في  للدراية  الوحيد 

فاإن عنوانه يدل على كونه تاأليفا في تاريخ رجالت 

قد  ح��م��ادوه  اب��ن  ترجمة  اأن  كما  المجاز؛  فر�سة 

هذا  ب�ساأن  ال�ستنتاجات  بع�ض  تخمين  في  تنفع 

معا�سري  من  كاتبه  كون  مقدمتها  وفي  الت�سنيف، 

القا�سي عيا�ض، وممن عني بموؤلفاته، حيث اخت�سر 

هذا  على  وبناء  القول.  مّر  كما  المدارك«  »ترتيب 

قد  حمادوه  ابن  كون  اإلى  الخلو�ض  يمكن  المعطى، 

في  عيا�ض  القا�سي  تاأليف  من  طيبة  مادة  ا�ستقى 

عن  اأخبار  ب�سعة  عليه  زاد  قد  ولعله  �سبتة،  تاريخ 

المدينة، وعالقتها باأولياء الأمور بالمغرب الأق�سى 

بعد رحيل قا�سيها. كما يحتمل اأنه اأّرخ فيه لأعالم 

�سنع  مثلما  الخ�سو�ض،  على  زمانه  في  المدينة 

ال�سالفة الذكر. ويدل على هذا  عيا�ض في موؤلفاته 

كتابه  على  اإحالته  من  اإثباته  �سلف  ما  التخمين 

المنوه به في ترجمة اأبي محمد عبد اهلل بن غالب 

ابن تمام الهمداني. وقد رّجح الموؤرخ العراقي عبد 

تاأثر  اأن��ه  بد  ل  حمادوه  ابن  اأن  طه،  ذن��ون  الواحد 

وكتابة  التاأليف،  التاريخية في  �سيخه عيا�ض  بملكة 

بدوره نحو  اتجاهه  راأيه  يبرر في  التراجم، وهو ما 

.
)16(

كتابة التاريخ

اأخبار  في  »المقتب�ض  اأو  »الَقَب�ض«،  كتاب   .5

 
)17(

ح��م��ادوه لب��ن  واالأندل�ض«  وفا�ض  المغرب 

ال�ضالف ذكره:

بت�سميته   
)18(

م���ال���ق���ة« »اأع�����الم  �ساحبا  يكتفي 

اأن  تاأكيد  ن�ستطيع  اأننا  بيد  ح��م��ادة«،  اب��ن  »ت��اري��خ 

للموؤلف ذاته، وذلك  يتعلق بكتاب »المقتب�ض«  الأمر 

الغالب  في  وهي  عنه،  العديدة  اإحالته  خالل  من 

اأكثر  ه��ذا،  م�سنفه  ويعتبر  اللفظ.  دون  بالمعنى 

اأثبت  فقد  كتبه،  باقي  من  الموؤرخين  لدى  �سهرة 

التاأليف  هذا  712ه(  �سنة  حيا  )ك��ان  ع��ذاري  ابن 

»البيان  كتابه  ديباجة  في  م�سادره  لئحة  �سمن 

في  حمادوه  اب��ن  عن  النقل  واأج��رى   ،
)19(

ال��م��غ��رب«

من  لعدد  ا�ستقرائنا  من  وانطالقا  كثيرة؛  موا�سع 
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المغرب«،  »البيان  �ساحب  اأثبتها  التي  القتبا�سات 

المو�سوم  ابن حمادوه  بكتاب  يتعلق  الأمر  اأن  نرجح 

ب�»المقتب�ض«؛ ومما نلحظه جملة عن منهج الموؤلف 

اأخباره  رت��ب  اأن��ه   - القتبا�سات  ه��ذه  خ��الل  من   -

الحوليات  منهج  يتبع  كتابه  اأن  اأي  ال�سنين،  على 

التاريخية. وبع�ض تلك النقول تعّد في غاية الأهمية، 

وثائق ر�سمية   - 
)20(

د. ذنون طه فهي - كما لحظ 

هذه  اأهمية  اإلى  وبالنظر  الموؤرخ؛  هذا  عليها  وقف 

اإعادة بناء الأ�سول المفقودة لتواريخ  ال�سذرات في 

نقال  البحث،  هذا  في  اإدراجها  ارتاأينا  ال�سبتيين، 

عن ابن عذاري: 

جي�ض  ف��ي  هرثمة  و�سل  ح��م��اده:  اب���ن  »ق��ال   -

اإليه ابن الجارود،  كثيف، حتى نزل تيهرت؛ فخرج 

البربر  وطاعت  ال��ج��ارود،  ابن  فهزم  معه؛  واقتتل 

.
)21(

لهرثمة، وان�سرف راجعا اإلى القيروان«

الم�سند  الحديث  اأ�سياخنا  بع�ض  »وي��ذك��ر   -

عبد  اأب��ا  اأن  وذل��ك  الحجري،  م�سرة  بن  وه��ب  عن 

وهب  ع��ن   400 ع��ام  حّدثهم  علي  ب��ن  محمد  اهلل 

ابن  �سحنون، عن  و�ساح، عن  ابن  م�سرة، عن  ابن 

عن  عمر،  ابن  عن  نافع،  عن  مالك،  عن  القا�سم، 

النبي -�- قال: اإن باأق�سى المغرب مدينة ت�سمى 

ولد  من  �سبت  ا�سمه  �سالح  رج��ل  اأ�س�سها  �ضبتة، 

�سام بن نوح، وا�ستق لها ا�سما من ا�سمه، ودعا لها 

اهلل  رد  اإل  ب�سوء  اأحد  رامها  فما  والن�سر.  بالبركة 

العالم  �سيخنا  ق��ال  حماده:  اب��ن  ق��ال  عليه.  باأ�سه 

اأبو الف�سل عيا�ض بن مو�سى: وهذا الحديث ت�سهد 

من  عند  محمية  زالت  ما  فاإنها  التجربة؛  ب�سحته 

فيها  منهم  اأحد  اأحدث  ما  وقل  الملوك،  من  وليها 

.
)22(

حدث �سوء اإل هلك«

- »قال ابن حماده: كان اأبو القا�سم ال�سيعي، لما 

مات اأبوه عبيد اهلل، اأظهر مذهبه، واأمر ب�سّب الغار 

تعالى؛  اهلل  كتاب  تكذيب  من  ذلك  وغير  والعباء، 

فمن تكلم، عّذب وقتل. وا�ستد الأمر على الم�سلمين. 

اإلى  يدعو  اأورا���ض،  جبل  من  هبط  يزيد  اأب��ا  اإن  ثم 

فيه  النا�ض مذهبه؛ فرجوا  يعلم  ولم  بزعمه،  الحق 

ودخل  ال�سيعة،  على  فخرج  بال�سنة؛  والقيام  الخير 

اإفريقية، وخرب مدنها ودوخها، وقتل من اأهلها ما 

.
)23(

ل ينح�سر«

باأبي زيد، نه�ض  ابن حماده: ولما ظفر  - »قال 

�336ه[؛  ال�سنة  ه��ذه  في  فدخلها  القيروان؛  اإل��ى 

فقتل من اأهلها خلقا، وعذب اآخرين؛ ولم يزالوا معه 

.
)24(

في المتحان اإلى اأن هلك«

الم�ستن�سر  الحكم  كتب   ،353 �سنة  »وف��ي   -

جميع  فيه  عنهم  رفع  �ضبتة،  اأهل  اإلى  �سجال  باهلل 

ابن  قال  ال�سلطانية.  والمغارم  المخزنية  الوظائف 

 - عيا�ض  القا�سي  عند  ال�سجل  هذا  راأيُت  حماده: 

رحمه اهلل - موؤرخا ب�سهر �سفر من العام المذكور؛ 

ال�سلطانية في  الموؤن  ذكر فيه: »وما وقع عليها من 

.
)25(

التق�سيط، فهو م�سروب على �سرف اإ�سبيلية«

ابن حماده: وكانوا �ستة قبائل، فاأعطى  - »قال 

نحو  وذري��ت��ه  حبو�ض  بيد  فبقيت  اإلبيرة  �سنهاجة 

المائة �سنة، واأعطى مغراوة الجوف، واأعطى منذر 

ابن يحيى �سرق�سطة، واأعطى بني برزال وبني يفرن 

�سذونة  واأزداج��ة  دمر  بني  واأعطى  وذواتها،  جيان 

ولى  اأن��ه  وذك��ر  الح�سون،  من  ذل��ك  وغير  وم��ورور 

بن  علي  واأم��ا  واأ�سيال،  طنجة  حمود  ابن  القا�سم 

اهلل  عبد  بلغ  فلما  ذكرنا.  كما  �ضبتة،  ف��وله  حمود 

�سليمان  على  دخ��ل  ح��م��ود  بني  تقديم  ال��ب��رزال��ي 

فقال: يا اأمير الموؤمنين بلغني اأنك وليت بني حمود 

األي�ض  له:  قال  نعم؛  ق��ال:  المغرب،  على  العلويين 
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العلويون طالبيين؛ قال: نعم؛ قال: تاأتي اإلى خ�سا�ض 

.
)26(

تردهم ثعابين؛ قال: نفذ الأمر في ذلك«

مع  البربر  ا�ستولى  ولما  ح��م��اده:  اب��ن  »ق��ال   -

على  العامريون  العبيد  خاف  قرطبة،  على  �سليمان 

اأنف�سهم، فهربوا اإلى �سرق الأندل�ض، فا�ستولوا على 

�سياأتي  ما  على  وغيرهم،  ودانية  و�ساطبة  بلن�سية 

.
)27(

مف�سرا في مو�سعه«

- »قال ابن حماده: وكان يو�سف بن تا�سفين اأمر 

�ضبتة وزاد  القا�سي محمد بن عي�سى ببنيان جامع 

فيه حتى اأ�سرف على البحر، وكان بنيانه عام اأحد 

بن  يو�سف  اأمر  باأعوام  الجامع  بناء  وقبل  وت�سعين. 

يد  على  ب�سبتة  ال�سفلي  الميناء  �سور  ببناء  تا�سفين 

.
)28(

القا�سي اإبراهيم بن اأحمد«

- »وفي �سنة ع�سرين وخم�سمائة قال ابن حماده: 

اأنه  وادع��ى  ك��رك��ال،  �ضبتة في  ري��ف  في  ق��ام رج��ل 

الأول من جمادى  الع�سر  في  عليه  فقب�ض  الخ�سر، 

الآخرة، وو�سل اإلى �سبتة يوم الثالثاء لثالث ع�سرة 

من ال�سهر المذكور، فحمل منها اإلى ح�سرة مراك�ض 

.
)29(

فقتل و�سلب«

الموحدون  هبط  �524ه[،  ال�سنة  هذه  »وفي   -

يدخلها  ل  اأياما  وبقيت  وح�سروها،  مراك�ض  اإل��ى 

اللمتونيين  من  فح�سل  المالقاة  وقعت  ثم  اأح��د، 

اإلى  باقيهم  وهرب  عدد،  لهم  يح�ض  لم  كثير  خلق 

فتراموا في  بابها،  اإلى  الموحدون  واتبعهم  مراك�ض 

امتالأ  حتى  النا�ض  على  النا�ض  فيه  وطلع  الحفي 

منهم، ثم رجع الموحدون عنهم اإلى محلتهم وبقوا 

من  فيها  م��ات  وقعة  بينهم  فوقعت  اأي��ام��ا،  عليهم 

الموحدين من ق�سى اهلل له بذلك. انتهى كالم ابن 

.
)30(

حمادة«

و�سل  وخم�سمائة،  وع�سرين  �سبع  �سنة  »وفي   -

�سري�ض  مدينة  ح��وم��ة  اإل���ى   - اهلل  دم���ره   - ال��ع��دو 

والبحيرة، ولم يلقه اأحد من الم�سلمين، و�سدر اإلى 

.
)31(

بالده: هكذا ذكر ابن حمادة«

قال  وخم�سمائة،  وثالثين  اثنتين  �سنة  »وفي   -

حمل  بطنجة،  العظيم  ال�سيل  ك��ان  ح���م���اده:  اب���ن 

النا�ض  م��ن  عظيم  خلق  وم���ات  وال��ج��در،  ال��دي��ار 

.
)32(

والدواب«

- »وفي هذه ال�سنة �535ه[، انجلى اأهل المغرب 

انجالء عظيما اإلى الأندل�ض، ذكر ذلك ابن حماده. 

الموحدين  مع  اللمتونيين  اأن محاربة  اأي�سا  وذكروا 

اإنما كانت في �سنة اأربع وثالثين، وفيها تحرك عبد 

وطالت  الغرب،  اإل��ى  الم�سامدة  بالد  من  الموؤمن 

اإن  نذكره  ما  على  واأربعين  اإح��دى  �سنة  اإلى  غيبته 

.
)33(

�ساء اهلل تعالى«

- »وفي �سنة �ست وثالثين وخم�سمائة، قال ابن 

اإلى  ثم  �سبتة  ري��ف  اإل��ى  الموحدون  و�سل  حماده: 

.
)34(

تيطاون ثم رجعوا اإلى غمارة«

اأي�سا  تا�سفين  مقتل  في  حمادة  ابن  »وذك��ر   -

من  رم�سان  من  وع�سرين  �سبع  ليلة  كان  اإنه  قال: 

بن  تا�سفين  و�سل  ال��م��ذك��ورة،  وثالثين  ت�سع  �سنة 

ع�سكر  فاتبعه  وه��ران،  قرب  اإلى  تلم�سان  من  علي 

الموحدين وح�سروه و�سيقوا عليه، واأطلقوا النيران 

اأنه  وعلم  به  له  طاقة  ل  ما  راأى  فلما  محلته،  في 

اأ�سحابه على فر�سه، ففر  ماأخوذ، خرج هو وبع�ض 

كل واحد منهم على طريقه، فمنهم من قتل، ومنهم 

حافة  من  تا�سفين  وحاف  القطائع؛  في  ح�سل  من 

عظيمة وهلك، ووجد ميتًا، وذلك ليلة �سبع وع�سرين 

.
)35(

المذكورة«

حمادة،  اب��ن  عن  نقلوا  الذين  الموؤرخين  وم��ن 

»ال�ضيخ  وي�سميه  البربر«؛  مفاخر  »كتاب  مجهول 
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الفقيه الحافظ التاريخي اأبو عبد اهلل محمد بن 

. وقد نقل عنه اأخبار 
)36(

حمادوه ال�ضبتي البرن�ضي«

بني ذي النون اأ�سحاب طليطلة، في معر�ض حديثه 

عن »ثوار البربر بالأندل�ض«، وهو قوله:

ال�ضبتي  بن حمادوه  اهلل  اأب��و عبد  ال�ضيخ  »ق��ال 

في كتابه الذي �ضماه »المقتب�ض في اأخبار المغرب 

بالأندل�ض،  اأمية  بني  دولة  اختلت  لما  والأندل�ض«: 

ثار قوم من البربر بالأندل�ض ودعوا لأنف�سهم وخلعوا 

الطاعة:

اأولهم اإ�سماعيل بن ذي النون، وقد ذكر جماعة 

من اأهل التواريخ اأن اأ�سلهم من البربر الذين كانوا 

يخدمون بجزيرة الأندل�ض قديما، واأن ا�سم جدهم 

، فت�سحف بطول المدة، وهذا ال�سم �ساع 
)37(

ونون

واهلل  اإنهم من قحطان  قيل  وقد  البربر،  قبائل  في 

اأعلم.

طليطلة  مدينة  النون  ذي  بن  اإ�سماعيل  وملك 

وال�سرق  الجوف  بها من بالد  ات�سل  وما  واأحوازها 

اأولده  وبيد  بيده  البالد  هذه  وبقيت  بلن�سية،  اإل��ى 

في  وذلك  منها،  ال��روم  اأخرجهم  اأن  اإلى  واأحفاده 

�سنة  اإ�سماعيل  ثورة  وكانت  واأربعمائة  ثمانين  �سنة 

ت�سع واأربعمائة.

بن  زيري  بن  زاوي  بالأندل�ض  البربر  ثوار  ومن 

بالد  اقتطعوا  وحبو�ض،  حبا�سة  اأخيه  وابنا  مناد 

اإلبيرة وغرناطة وجيان ومالقة والمنكب وذواتها وما 

والقلوع،  والح�سون  المو�سطة،  بالد  بها من  ات�سل 

وذلك في اأول الخام�سة من المئين.

ال�سنهاجيين  هوؤلء  باأيدي  البالد  هذه  وبقيت 

تا�سفين  اأبو يعقوب يو�سف بن  اأن غلبهم عليها  اإلى 

وجوزهما  وتميم  اهلل  عبد  اأعقابهم  من  فت�سلبها 

وتميم  اأغ��م��ات،  اإل��ى  اهلل  عبد  وبعث  ال��ع��دوة،  اإل��ى 

والعدد  والذخائر  الأموال  من  لهما  واأخذ  نول،  اإلى 

وثمانين  اثنين  �سنة  في  وذل��ك  الح�سر،  يفوت  ما 

.
)38(

واأربعمائة«

ويعود الم�سدر ال�سالف اإلى النقل عنه في تبيان 

�سبب ت�سمية �سبتة وذكر اأول من اختطها وعمرها، 

وهو قوله:

ال�سبتي:  حمادوه  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  »قال 

فقال  �سبتة؟  �سميت  لم  �سبتة  في  النا�ض  اختلف 

�سبت  تقول  البحر،  انقطاعها في  لأجل  المحققون: 

ا�سمه  رج��ال  اإن  اآخ���رون:  وق��ال  قطعته،  اإذا  النعل 

الم�سرق  م��ن  خ��رج  ن��وح  ب��ن  �سام  ول��د  م��ن  �سبت، 

لأ�سباب عر�ست له، فتوغل في المغرب حتى انتهى 

مو�سعا  فيه  فاختط  فاأعجبته،  �سبتة  مو�سع  اإل��ى 

يعمره، وكان �سالحا فدعا لها بالن�سر، فما رامها 

.
)39(

اأحد ب�سوء اإل رد اهلل باأ�سه عليه«

التام  اللفظ  دون  بالمعنى  الن�ض  هذا  نقل  وقد 

كل من ابن عذاري ح�سب ما �سلف، والأن�ساري في 

»الكواكب الوقادة«، تبعا لما �سياأتي لحقا من نقول 

عنه في »اأزهار الريا�ض«.

ونعتبر نقول »رو�ض القرطا�ض« فيما يتعلق بدولة 

من  الرغم  على  »المقتب�ض«،  كتاب  من  الموحدين 

تاأكيد  اإلى  وال�سبيل  الكتاب؛  بعنوان  ت�سريحه  عدم 

بع�ض  ذكر  في  تتقارب  النقول  تلك  اأن  الأم��ر  هذا 

الأخبار مع غيرها من الم�سادر التي اعتمدت على 

الكتاب نف�سه.

ثالثة  في  عنه  النقل  زرع  اأب��ي  اب��ن  اأج��رى  وق��د 

موا�سع مت�سلة جميعها بدولة الموحدين؛ الأول منها 

»وقيل  ون�سه:  تومرت،  بن  المهدي  وفاة  اأخبار  في 

بالموت، دعا عبد  واأيقن  المر�ض  ثقل عليه  لما  اإنه 

باإخوانه  واأو�ساه  اأحب  بما  فاأو�ساه  بن علي  الموؤمن 
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خيرا، واأعطاه كتاب الجفر الذي �سار اإليه من قبل 

الإمام اأبي حامد الغزالي ر�سي اهلل عنه، واأمره بما 

يكفنه فيه من الثياب، واأن يتولى غ�سله ودفنه بيده 

فبكى  تنمل؛  بجامع  ويدفنه  عليه  لل�سالة  ويتقدم 

يوم  في  وتوفي  �سديدا.  بكاء  لفراقه  الموؤمن  عبد 

المعظم  رم�سان  من  والع�سرين  الخام�ض  الخمي�ض 

.
)40(

�سنة اأربع وع�سرين وخم�سمائة، قاله البرن�ضي«

دخ��ول  �سنة  عنه  ينقل  ال��ث��ان��ي،  المو�سع  وف��ي 

البرن�ضي:  »وقال  بقوله:  عنوة  لتلم�سان  الموحدين 

.
)41(

فتح تلم�سان �سنة ت�سع وثالثين«

البرن�سي  رواية  فيذكر  الثالث،  المو�سع  في  اأما 

اإفريقية،  بالد  في  المهدية  نحو  الموحدين  لحركة 

»ثم  قائال:  النورمان،  قب�سة  من  تحريرها  وكيفية 

دخلت �سنة ثالث وخم�سين وخم�سمائة، فيها كانت 

الروم  اأيدي  وتخلي�سها من  وفتحها  المهدية  حركة 

بالد  جميع  فتحت  وفيها  ملكوها،  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

بيد  الروم  يملكها  اأن  قبل  المهدية  وكانت  اإفريقية، 

بن  المعز  بن  تميم  بن  يحيى  بن  علي  بن  الح�سن 

بادي�ض اإراثة من اأبيه واأجداده، فنزل عليه بها العدو 

حتى  الح�سار  عليه  و�سدد  �سقلية  �ساحب  الرومي 

دخلها عنوة، وذلك في الأربعين وخم�سمائة، فهرب 

اإلى الجزائر وا�ستوطنها،  الح�سن بن علي المذكور 

بجيو�ض  ال��ج��زائ��ر  اإل���ى  ال��م��وؤم��ن  عبد  و���س��ل  فلما 

المذكور،  علي  بن  الح�سن  فيها  وج��د  الموحدين 

فخرج اإليه وبايعه و�ساهره عبد الموؤمن وحمله اإلى 

مراك�ض، فاأقام معه �سنة ثالث وخم�سين المذكورة، 

فخرج عبد الموؤمن اإلى الم�سرق بر�سم غزو المهدية، 

قتالها  في  و�سرع  وبحرا،  برا  ونازلها  اإليها  فو�سل 

حتى نزعها من اأيدي الروم، وذلك في �سنة خم�ض 

.
)42(

وخم�سين وخم�سمائة، قاله البرن�سي«

في  البرن�ضي  »تاريخ  اأو  المغرب«،  »كتاب   .6

ال�ضالف  ح���م���ادوه  لب���ن  االأدار����س���ة«)43(،  دول��ة 

الذكر:

الكتاب  ه��ذا  عن  كافية  معطيات  لدينا  لي�ست 

كان  واإن  البارزين،  �سبتة  موؤرخي  اأحد  حّبره  الذي 

عنوانه يدل اإجمال على مو�سوعه، وهو تاريخ الدولة 

الإدري�سية بالمغرب الأق�سى. ويرجح الموؤرخ العراقي 

عبد الواحد ذنون طه اأن اقتبا�سات ابن عذاري عن 

الأدار�سة،  الأم��راء  تاريخ  يخ�ض  فيما  حمادوه  ابن 

؛ 
)44(

دولتهم اأخبار  على  مق�سور  كتاب  اإلى  تنت�سب 

ف�ساحب »البيان المغرب« ل ين�ض في رواياته عن 

ينقل  ال��ذي  الكتاب  عنوان  على  الإدري�سية  الدولة 

ابن  اأو  ابن حمادوه،  اإلى  ن�سبته  ويكتفي بذكر  عنه، 

في  وذل��ك  المعتمدة؛  الطبعة  في  جاء  كما  حماده 

�سياق تعداد اأبناء المولى اإدري�ض الثاني، وهو قوله: 

من  ت��رك  وغيرهما:  والبكري،  حماده،  اب��ن  »ق��ال 

.
)45(

الولد اثني ع�سر...«

الفا�سي  زرع  اأب���ي  اب��ن  م��ن  ك��ل  عنه  نقل  كما 

بذكر  يكتفيان  ال��م��وؤرخ��ان  وه����ذان  وال��ج��زن��ائ��ي؛ 

البربرية  القبلية  المجموعة  اإلى  »البرن�سي«،  ن�سبته 

الموؤرَخْين  اأن  ونرجح  البران�ض.  با�سم  المعروفة 

تاريخ  في  البرن�سي  األفه  كتاب  اإلى  �سمنيا  ي�سيران 

القرطا�ض«،  »رو���ض  ف�ساحب  الإدري�سية؛  الدولة 

فراغ  عن  رواي��ت��ه  معر�ض  في  التخمين  ه��ذا  يوؤكد 

ولية الأمر بعد اغتيال المولى اإدري�ض الأول، وفيما 

ال��وراق  محمد  ب��ن  الملك  عبد  »ق��ال  ن�سها:  يلي 

والبرن�ضي وغيرهم  والبكري،  المقبا�ض،  كتاب  في 

.
)46(

ممن اعتنى بتاريخ اأيام الأدار�ضة: ...«

المولى  بيعة  خبر  عنه  نقل  الذي  المو�سع  وفي 

ون�سه:  را�سد،  اأبيه  مولى  قبل  من  الثاني  اإدري�ض 
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.
)47(

»قال البكري والبرن�ضي:...«

وفي حديثه عن اأولية فا�ض قبل اأن يختطها المولى 

»ويدل  عمرتها:  التي  الغابرة  الأم��م  وعن  اإدري�ض، 

.
)48(

على �سحة هذه الرواية ما رواه البرن�ضي...«

»وق��ال  الثاني:  اإدري�����ض  المولى  وف��اة  خبر  وف��ي 

ر�سي  اإدري�ض  بن  اإدري�ض  المولى  توفي  البرن�ضي: 

اهلل عنه بمدينة وليلي من بالد زرهون في ليلة اثني 

ع�سر من جمادى الآخرة �سنة ثالث ع�سرة ومائتين 

.
)49(

المذكورة...«

زناتة:  مع  الأدار���س��ة  �سراع  تفا�سيل  ذكر  وفي 

اأبي  بن  مو�سى  بيد  كان  ما  اأكثر  الأدار�سة  »وتملك 

فلم  ال�سيعي،  القا�سم  اأب��ي  بدعوة  قائمين  العافية 

يزل ابن اأبي العافية �سريدا في ال�سحراء واأطراف 

وذلك من مدينة جر�سيف  بيده،  بقيت  التي  البالد 

اإلى مدينة نكور اإلى اأن قتل ببع�ض بالد ملوية، وذلك 

�سنة  في  قتل  وقيل  وثالثمائة،  واأربعين  اإح��دى  في 

.
)50(

ثمان وع�سرين وثالثمائة، قاله البرن�ضي«

النقل  اأج��رى  فقد  الجزنائي،  الح�سن  اأب��و  اأم��ا 

 .
)51(

عنه في مو�سعين من كتابه »جنى زهرة الآ�ض«

اأخرى،  مع�سلة  لديه  البرن�سي  كتاب  عنوان  ويطرح 

فهو ي�سميه في الرواية الأولى التي ينقلها عنه »كتاب 

»كتاب  في  البرن�ضي  »وحكى  ون�سها:  المغرب«؛ 

المغرب«، اأن الظاهر قال لوزيره: اإني اأريد اأن اأ�سمع 

كالم المغاربة، فقال له: هنا �سيخ يعرف باأبي م�سلم 

الظاهر  فجل�ض  كالمه،  اأ�سمعني  له:  فقال  الدقي، 

خلف حجاب واأح�سر وزراء دولته، ووجه عن الدقي، 

فلما و�سل �سّلم وقعد وتكلم معه باأ�سياء اأ�سحكه بها 

اإلى اأن قال له الوزير: بلغنا اأن الدنيا �سبهت بطائر، 

وال�سام  الواحد،  جناحه  واليمن  راأ�سه،  فالم�سرق 

م�سلم:  اأبو  له  فقال  ذنبه.  والمغرب  الآخر،  جناحه 

وقال:  الظاهر  ف�سحك  طاوو�ض!  والطائر  �سدقوا 

 .
)52(

ح�سبه، وان�سرف«

وهذه الرواية نف�سها قد اأوردها مجهول »مفاخر 

اأن يذكر م�سدرها. واإذا كان الموؤرخ  البربر«، دون 

الراحل عبد الوهاب بن من�سور - محقق »جنى زهرة 

الآ�ض« - قد رّجح اأن الأمر مجرد التبا�ض في كتابة 

 ،
)53(

»المقتب�ض« كتاب  هو  المق�سود  واأن  العنوان، 

ثالث  كتاب  الموؤرخ  لهذا  يكون  اأن  ن�ستبعد  ل  فاإننا 

عنه  نقل  قد  الجزنائي  لكون  ب�«المغرب«؛  مو�سوم 

في مو�سع اآخر من كتابه، بيد اأنه ين�ض على عنوان 

ال�سالف  الكتاب  عن  له  مميزا  »المقتب�ض«،  كتاب 

لدين  النا�سر  زناتة بدعوة  »وقام  قوله:  ذكره، وهو 

اأهل  وبايعه  المغرب،  بالد  بع�ض  على  وتغلبوا  اهلل 

�ساحب  ذك��ره  ح�سبما  بايعه،  ممن  فا�ض  مدينة 

.
)54(

المقتب�ض...«

البرن�سي  اأن  ال�سالفة،  ال��ق��رائ��ن  اإل��ى  ي�ساف 

في  للتاأليف  المحترفين  بين  من  بكونه  ا�ستهر  قد 

التاريخ، اإلى الحد الذي جعل بع�ض المتاأخرين عنه 

التخمين  . كما يرجح هذا 
)55(

ب�»التاريخي« ينعتونه 

ما ذكره �ساحب »مفاخر البربر«، فيما نقله عن ابن 

عن  حديثه  �سياق  في  مغراوة،  اأخبار  من  حمادوه، 

»ثوار البربر بالمغرب«، ون�ض نقله هو الآتي:

حمادوه  ب��ن  محمد  اهلل  عبد  اأب��و  ال�سيخ  »ق��ال 

ال�سبتي في كتابه الذي اخت�ضر فيه اأخبار المغرب: 

قوم  ث��ار  عامر،  اأب��ي  بن  المن�سور  اهلل  اأهلك  لما 

بالمغرب منهم زيري بن عطية المغراوي الخزري، 

يدي  بين  اأ�سلم  �سولت،  بن  بن حف�ض  وجده خزر 

اأمية تقدم بني  بنو  ڤ، فكانت  عثمان بن عفان 

بن عطية  زيري  وقد ملك  البربر،  قبائل  خزر على 

ثم  المعز،  ابنه  ملكها  ثم  واأعمالها،  فا�ض  مدينة 
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ابنه  فملكها  توفي  اأن  اإلى  حمامة،  عمه  ابن  ملكها 

دونا�ض.

وق�سدها  فا�ض  مدينة  تمدنت  دونا�ض  اأيام  وفي 

التجار، وكان تاأ�سي�ض مدينة فا�ض �سنة ثالث وت�سعين 

، وغلب 
)56(

ومائة، اأ�س�سها اإدري�ض حين هرب للر�سيد

المغرب  ب��الد  من  كثير  على   
)57(

ال��خ��زري��ون ه��وؤلء 

واإفريقية و�سجلما�سة واأعمالها، وتاهرت واأحوازها، 

وكان بنيان تاهرت في �سنة اأربع واأربعين ومائة من 

الإبا�سي  ر�ستم  بن  الرحمن  عبد  اأ�س�سها  الهجرة، 

الخارجي.

اليفرني،  زي���ري  ب��ن  تميم  ال��ب��رب��ر  ث���وار  وم��ن 

الأوق��ات،  بع�ض  في  فا�ض  مدينة  وملك  ب�سال،  ثار 

وتميم هذا اأمير بن اأمير بن اأمير، وكان قبل ظهور 

.
)58(

المرابطين بي�سير«

 فلعل الم�سدر الذي ينقل عنه في هذا المو�سع 

الكتاب  ك��ت��اب لب���ن ح���م���ادوه غ��ي��ر  ب���ال���ذات، ه��و 

هو  عنوانه  اأن  ال�سدد  ه��ذا  في  ونرجح  ال�سالف، 

بحيث   ،
)59(

المغرب« اأخبار  اخت�سار  في  »المغرب 

الأندل�ض؛  الأق�سى دون  المغرب  اأخبار  ق�سره على 

بينما ا�ستوعب في كتابه »المقتب�ض« تاريخ العدوتين 

اأن  النتباه،  ي�سترعي  ومما  والأندل�سية.  المغربية 

البرن�سي،  عن  الأنفا�ض«  »�سلوة  في  ينقل  الكتاني 

اأن يذكر عنوان كتابه، فال نعلم على وجه  من غير 

اليقين هل يجري النقل مبا�سرة اأم بوا�سطة؛ ون�ض 

القتبا�ض هو الآتي: »توفي - ڤ ونفعنا به - في 

الجزنائي في  الأول - على ما ذكره  اأول �سهر ربيع 

الثاني  في  اأو   - وغيره  الآ���ض«،  زه��رة  »جنى  كتابه 

ع�سر من جمادى الأخيرة - على ما ذكره البرن�سي 

- �سنة ثالث ع�سرة ومائتين، وهو ابن �ست وثالثين 

�سنة على ال�سحيح، وقيل ابن ثمان وثالثين، ب�سبب 

ومات  �سهقة  و�سهق  منه  بحبة  ف�سرق  عنبا  اأكل  اأنه 

رحمة اهلل عليه. وقيل: اإنه اأكل عنبا م�سموما ومات 

؛ فاإن كان افترا�ض النقل المبا�سر �سحيحا، 
)60(

منه«

ظلت   - العر�ض  مو�سوع   - الكتاب  اأن  عليه  يترتب 

عهد  اإل���ى  بالمغرب  م��وج��ودة  المخطوطة  ن�سخه 

قريب.

بن  ع��ل��ي  الح�ضن  لأب���ي  ال�ضلة«  على  »ذي��ل   .7

الغافقي  يحيى  ب��ن  محمد  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن  محمد 

)ت.  وال����دار  ال��م��ول��د  وال�ضبتي  الأ����ض���ل،  ال�����ض��اري 

649ه(:

لبن  ال�سلة«  »كتاب  على  ا�ستدركه  ذيال  و�سعه 

بع�ض  وذكرته  الرعيني،  عليه  وقف  وقد  ب�سكوال. 

كتب التراجم والفهار�ض التي ترجمت للموؤلف، بيد 

المتاأخرين؛  كتب  في  عنه  نقول  على  نقف  لم  اأننا 

التي  الكتب  بمعظم  �سبيه  م�سيره  اأن  الراجح  ومن 

ا�ستملت عليها خزانة ال�ساري ب�سبتة، والتي اأحاطت 

بها اأيادي التلف، عقب تغريبه عن بلده اإلى الأندل�ض؛ 

فلعل الذيل المذكور كان من �سمن تلك الكتب التي 

وهبها لطالب العلم بموطنه �سبتة، اإذ كان �ساحب 

 ،
)61(

العلم« اأهل  على  بالمغرب  وقفت  خزانة  »اأول 

ابن  تلميذه  عنه  ويذكر  الأن�����س��اري.  اإف��ادة  ح�سب 

الأع��الق  م��ن  عنده  تح�سل  ق��د  »ك��ان  اأن��ه  الزبير 

النفي�سة، واأمهات الدواوين العلمية، ما لم يكن عند 

ممن  كثير  عند  تح�سل  ول  ع�سره،  اأبناء  من  اأحد 

تقدمه؛ وبنى مدر�سة ببلده، ووقف عليها من الكتب 

ال�سنن  على  ذلك  تكميل  في  و�سرع  اإليه،  يحتاج  ما 

غر�سه  كمال  عن  فعاق  الم�سرق،  ببالد  ال��ج��اري 

بلده  عن  لإخراجه  الموجبة  الفتن  قواطع  ذلك  في 

في  »�سارك  اأنه  غيره  لدى  جاء  كما   .
)62(

وتغريبه«

فنون من العلم مع ال�سر الظاهر والمروءة الكاملة، 

واقتنى من الدفاتر والدواوين �سيئا عظيما، وناف�ض 



ت
ال

��ا
ق�

م
ت

ال
��ا

ق�
م

اآفاق الثقافة والتراث 88

في ذلك حتى  وربما رحل  اأثمانها،  في  وغالى  فيها 

.
)63(

ح�سل منها ما اأعجز اأهل بلده«

اأحمد بن  العبا�ض  8. »الذيل على ال�ضلة« لأبي 

الطارئين  اأح��د  وه��و  ال�ضلمي،  فرتون  بن  يو�ضف 

على �ضبتة، ممن اتخذها دار قراره )ت. 660ه(:

بتاريخ  يعرف  ما  �سمن  الت�سنيف  هذا  يندرج 

و�سعه  قد  الكتاب  اأن  على  التنبيه  ويجدر  الرجال، 

على  م�ستدركا  ذيال   - �سالفه  غ��رار  على   - موؤلفه 

النحو  هذا  على  فهو  ب�سكوال؛  لبن  ال�سلة«  »كتاب 

الغرباء  فيهم  بمن  الأن��دل�����ض،  اأه��ل  لأع���الم  ي���وؤرخ 

ومن  المتقدمين.  بتعبير  عليها  الطارئين  اأو  عنها، 

تراجم  ع��دة  ذيله  في  فرتون  اب��ن  اأثبت  فقد  ث��م، 

لل�سبتيين الذين حلوا بالأندل�ض، بهدف طلب العلم 

الق�ساء  قبيل  من  و�سلطانية،  دينية  وليات  تقلد  اأو 

الكتاب  كان  واإذا  والكتابة.  وال�سفارة  والخطابة، 

تلميذ   - الزبير  ابن  �سّمن  فقد  المفقود،  حكم  في 

تبعا  ال�ضلة«،  »�ضلة  في  تراجمه  معظم   - الموؤلف 

كما  ؛ 
)63(

الترغي المرابط  اهلل  عبد  الدكتور  ل��راأي 

موا�سع  في  المراك�سي  الملك  عبد  اب��ن  عنه  نقل 

التاأليف  ف���اإن  وم��ع ذل���ك،   .
)64(

ك��ت��اب��ه م��ن  ع��دي��دة 

و�سعه  ال��ذي  ن�سه  بكامل  اإلينا  ي�سل  لم  الأ�سلي 

�سمن  ال�سبتي  التجيبي  اأثبته  وال��ذي  فرتون،  ابن 

الموؤلف،  بخط  ن�سخة  على  معتمدا  مروياته،  لئحة 

ون�ض روايته: »كتاب الذيل لكتاب ال�ضلة المذكور، 

بن  اأحمد  العبا�ض  اأبي  العدل  الثقة  الراوية  تاأليف 

�سبتة،  نزيل  الفا�سي،  فرتون  ابن  ال�سلمي  يو�سف 

رحمه اهلل تعالى. قراأت �سدرا منه على العدل اأبي 

التي  ن�سختي منه  المذكور في  اإبراهيم  بن  القا�سم 

بخط موؤلفه، وتناولت �سائره من يده ومن يد ال�سيخ 

بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأب��ي  النحوي  المقرئ  الفقيه 

 .
)65(

اأحمد المديوني، وحدثاني به جميعا عن موؤلفه«

ون�سبته  الكتاب  �سهرة  التنبكتي  بابا  اأحمد  اأكد  وقد 

؛ 
)67(

، حين اأجرى النقل عنه مبا�سرة
)66(

اإلى �ساحبه

ابن  ت�سانيف  ع��داد  ف��ي  القا�سي  اب��ن  ذك��ره  كما 

ما  زيف  جميعها  ال�سهادات  هذه  وتفند   .
)68(

فرتون

ال�سلة«  على  »ال��ذي��ل  ك��ون  م��ن  الزبير  اب��ن  ادع���اه 

تبرير  مجرد  الأم��ر  اأن  ونعتقد  موؤلفه؛  ينقحه  لم 

الأرج��ح  على  لكونه  الزبير،  اب��ن  ع��ن  ال��ل��وم  ل��درء 

بع�ض  عليه  وزاد  وتف�سيال،  جملة  الكتاب  اأخذ  قد 

. ومن 
)69(

ال�ستدراكات، كما ي�سرح بذلك هو نف�سه

طالما  انتحال،  مظّنة  ال�سلة«  »�سلة  كتابه  يظل  ثم 

»ذيل«  من  ن�سخة  الدار�سين  اأيدي  بين  تتح�سل  لم 

األحقها  التي  ال�ستدراكات  تثبت حجم  فرتون،  ابن 

به ابن الزبير.

علي  لأب���ي  التاريخ«  في  الكبير  »الكتاب   .9

التغلبي  ر�ضيق  بن  الح�ضين  بن  عتيق  بن  الح�ضن 

)كان حيا �ضنة 674ه(:

الأ���س��ل،  »مر�سي  اأن��ه  الخطيب  اب��ن  عنه  ذك��ر 

على  الثورة  �ساحب  اإل��ى  منتم  ال�ستيطان،  �سبتي 

منقولة  لن�سو�ض  نفتقد  كنا  واإذا   .
)71(

�لمعتمد«

ترجمة  تت�سمنها  التي  القرائن  ف��اإن  الكتاب،  عن 

الموؤلف، تدل على اأن الأمر يتعلق بكتاب �سخم في 

باأنه  الموؤلف  ا�ستهر  التاأليف، فقد  الجن�ض من  هذا 

ومعرفة،  اتقانا  ده��ره،  وفريد  وح��ده،  ن�سيج  »ك��ان 

متبحرا  الل�سانية،  الفنون  من  كثير  في  وم�ساركة 

في التاريخ، ريانا في الأدب، �ساعرا مفلقا، عجيب 

؛ كما 
)72(

ال�ستنباط، قادرا على الختراع والأو�ساع«

الكبير  ب�«الكتاب  المو�سوم  وهو  م�سنفه،  عنوان  اأن 

مو�سوع  اأما  �سخامته.  على  يدل   ،
)73(

التاريخ« في 

�سبتة  تاريخ  ت�سمن  اأنه  فيه  �سك  ل  فمما  الكتاب، 

العزفيين  ع�سر  اإب��ان  وخا�سة  رجالتها،  وتراجم 

قد  الموؤلف  اأن  الخطيب  ابن  يذكر  حيث  حكامها، 
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؛ ويحتمل 
)74(

»برز بمدينة �سبتة، وكتب عن اأميرها«

مرين  بني  دولة  �سدر  عن  اأخبارا  كذلك  ي�سّم  اأن 

المغرب  اأم��ي��ر  ب��اآخ��رة  »ا�ستدعاه  فقد  بالمغرب، 

.
)75(

ال�سلطان اأبو يعقوب، فا�ستكتبه«

ال��زرع��ي  ل��م��ح��م��د  ال��ج��دم��ي��وي«،  »ت��اري��خ   .10

الجدميوي ال�ضبتي )كان حيا �ضنة 699ه(:

من  كبير  قدر  على  بمعطيات  الأن�ساري  يمدنا 

و�سعه  ال��ذي  ال�سخم  التاريخ  هذا  عن  الأهمية، 

ب�ساأنه  وك��الم��ه  الإ���س��الم��ي��ة،  �سبتة  م��وؤرخ��ي  اأح��د 

بالكتابة  ا�ستهر  م��م��ن  �ساحبه  ك���ون  ع��ل��ى  ي���دل 

والمنتخبات  وال��ت��راج��م  والأخ���ب���ار  ال��ت��اري��خ  ف��ي 

الأمنية«  »بلغة  في  و�سفه  اإذ  والمنثورة،  المنظومة 

ب�»التاريخي«؛ كما ذكر عن كتابه مو�سوع العر�ض، 

رجالت  لأخبار  م�ستوعبا  �سخما  تاأليفا  كان  اأن��ه 

وهو  و�سعرهم وطرفهم،  نظمهم  ومنتخبات  �سبتة، 

مرتب  �ضفرا  اأرب��ع��ي��ن  نحو  ف��ي  »وت��اري��خ��ه  قوله: 

والأدب��اء  العلماء  اأخبار  في  المعجم  حروف  على 

النظم  بليغ  والتعريف بهم، وفي �ضمن ذلك من 

وال��ن��ث��ر وال���ح���ك���اي���ات وال���ف���وائ���د وال���ت���ن���درات ما 

ا�ستفاد  ه��ل  يقينا  نعلم  ول�سنا   .
)76(

ي���و����ض���ف« ل 

الأن�ساري من تاريخ الجدميوي في و�سع م�سنفاته 

تاأكيد ح�سول  اإلى  فاإننا نميل  العديدة؛ ومع ذلك، 

�سمن  ي�سعه  لم  كونه  من  الرغم  على  الأمر،  هذا 

م�سادره، ومرد هذا الفترا�ض اأن كتب الأن�ساري 

لحقا،  �سياأتي  ما  ح�سب  جميعها  اإلينا  ت�سل  لم 

نف�ض  الرجلين في  ا�ستراك  فاإن  واإلى جانب ذلك، 

الهتمامات، وخا�سة تراجم الرجال يجعل اإمكانية 

نقل الالحق عن ال�سابق واردة جدا.

اأبناء الزمن«،  اأنباء  11. »كتاب الموؤتمن، في 

بن  اإبراهيم  بن  محمد  بن  محمد  البركات  لأب��ي 

خلف ال�ضلمي، المعروف بابن الحاج البلفيقي )ت. 

773ه(: 

طارئا  �سبتة،  ع��ن  غريبا  ال��م��وؤل��ف  ك��ون  رغ��م 

على  ب�ضبتة،  ال�ضكنى  »اآث���ر  قد  ك��ان  فاإنه  عليها، 

طريقة جده اإبراهيم الأقرب اإليه، اإذ كان اأي�ضا قد 

الح�سن  اأبي  القا�سي  اإفادة  ح�سب   ،
)77(

ا�ضتوطنها«

دّر�ض  اأنه  كما  اأ�سفيائه؛  واأح��د  معا�سره  النباهي، 

من  يفهم  لما  تبعا  الدهر،  من  حينا  البلدة  بهذه 

بع�ض اأ�سعاره التي اأوردها النباهي، حيث يروي عن 

الموؤلف مان�سه:

وقوله يعتذر لبع�ض الطلبة، وقد ا�ستدبره لبع�ض 

حلق العلم ب�سبتة:

�����رْت اأَْب�����������ضَ ل  اأب�����������ض�����ْرُت�����َك  ك����ن����ُت  اإْن 

ب���������ض����ي����رت����ي ف�������ي ال������ح������ق ب����ره����اَن����ه����ا

اأ��������ض�������اه�������دك�������م ل  اأن����������������ي  غ�������������رو  ل 

)78(
اإن���������ض����اَن����ه����ا ����ُر  ُت����ب���������ضِ ل  ف���ال���ع���ي���ُن 

من  كل  كون  في  »الموؤتمن«  كتاب  اأهمية  وتتمثل 

اأ�سل  عن  فقرة  عنه  ينقالن  والمقري  الخطيب  ابن 

اأننا  ومع  ون�سبهم.  �سبتة -  العزفيين - حكام  اأ�سرة 

�سبتة خالل  اأخبار  ا�ستوعب  قد  الكتاب  اأن  نجزم  ل 

قريب  اأجل  وحتى  الإ�سالمية،  ع�سورها  من  ع�سر 

جدا من ع�سر ابن الخطيب، على اعتبار اأنه ُكِتَب في 

ع�سر بني العزفي حكامها منذ 643ه، اأو بعده بوقت 

قليل، فاإننا نلم�ض اأن موؤلف الكتاب قد اأرخ ل�سبتة من 

الأقل،  بها في زمنه على  �سادت  التي  ال�ساللة  حيث 

طائفة  النحو  هذا  على  �سّجل  قد  يكون  اأن  ويحتمل 

من اأخبار العزفيين، ونتفا من الوقائع التي �سهدتها 

المدينة، �سمن الروايات التاريخية التي يوحي عنوان 

الكتاب اأنه ا�ستوعبها. وبالنظر اإلى اأهمية هذه الوثيقة 

الفريدة، ندرجها برواية المقري، وهذا ن�سها:
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- »ون�سبتهم اإلى لخم ل مدفع فيها عند الثقات، 

في  الخطيب  ابن  اأن  غير  الأكابر،  و�سفهم  وبذلك 

الإحاطة، نقل عن »الكتاب الموؤتمن، في اأنباء اأبناء 

اأن  �سبتة  اأه��ل  بع�ض  »وت��زع��م  ن�سه:  ما  ال��زم��ن«، 

اأ�سلهم من مجك�سة من البربر، فيقولون: ما للخم 

ومجك�سة؟ وهذا موكول اإلى قائله، اإذ ل نعلم حقيقة 

من  كل  اأن  الم�ساألة  في  الإن�ساف  نعم،  فيه.  الأمر 

يعلم  ول��م  الأق�سى،  المغرب  في  بالأ�سالة  ع��رف 

لآبائه قدوم من الم�سرق، حيث جراثيم العرب، ول 

قدوم من الأندل�ض، حيث اأبناء العرب، وانت�سب مع 

ذلك اإلى قبيلة، فال بد له من ال�ستظهار على ذلك، 

لكون  اإم��ا  اأمرين:  لأح��د  مظنة  به  اأت��ى  ما  كان  واإل 

�سلفه من الموالي، فانت�سبوا اإلى �ساداتهم، اإذ يجوز 

�سيده؛  قبيلة  اإلى  ينت�سب  اأن  عربي  مولى  كان  لمن 

. انتهى.
)79(

واإما للكذب. وهذا اأعدل ما يقال«

12. كتاب »الكوكب الوّقاد، فيمن دفن ب�ضبتة 

من العلماء والزهاد«، المن�ضوب اإلى الح�ضرمي؛ 

اأو »كتاب الكواكب الوّقادة، فيمن كان ب�ضبتة 

اإلى  المن�ضوب  من العلماء وال�ضالحين القادة«، 

محمد بن القا�ضم الأن�ضاري:

التاأليف ب�سيغة »الكوكب الوقاد«،  لم يعثر لهذا 

على ن�سبة اإلى كاتب معلوم، كما ل يرد له اأثر بتراجم 

- المتاأخرين من اأهل �سبتة �سمن موؤلفات اأحد من 

ح�سارمة المدينة؛ بل يكاد الأ�ستاذ عبد الوهاب بن 

 .
)80(

من�سور ينفرد - بن�سبة الكتاب اإلى الح�سرمي

ت�سابه  وج��ود  اأن  على  ال�سدد،  ه��ذا  في  ننبه  كما 

الكتابان،  هذان  به  و�سم  الذي  العنوان  في  �سديد 

�سبتة  اأعالم  تراجم  في  كالهما  و�سعا  وقد  خا�سة 

على  لب�سا  الأم��ر  في  اأن  على  يدل  اإنما  ورجالتها، 

الختالف  بفعل  المغربي،  التراث  موؤرخي  بع�ض 

الم�سدر  عنوان  كتابة  في  المتاأخرة  الم�سادر  بين 

المنّوه به، فتراوحت ت�سميته بين »الكوكب الوقاد«، 

عام  ب�سكل  �سمتها  ب�سبب  ثم  الوقادة«؛  و»الكواكب 

اهلل  عبد  الدكتور  رّج��ح  وق��د  �ساحبه.  ت�سمية  عن 

واأن  الكتاب،  لنف�ض  ال�سمين  اأن  الترغي  المرابط 

. وفي �سبيل اإثبات 
)81(

الموؤلف هو الأن�ساري ال�سبتي

هذه الفر�سية، اأجرى الأ�ستاذ المذكور مقارنة بين 

اأحدهما عن  ن�سين من م�سدرين متاأخرين، ينقل 

الوقادة«،  »الكواكب  عن  والآخ��ر  الوقاد«،  »الكوكب 

واأثبت من خالل هذه المقارنة �سحة فر�سيته على 

اأهمية هذه المقارنة بين  اإلى  نحو مقبول. وبالنظر 

نقول الكتاب لدى المتاأخرين، ن�سوق في هذا البحث 

مثالين منها:

:
)82(

- الم�سدر الأول: طبقات المالكية

ك��ان من  ال��وق��ادة:  ال��ك��واك��ب  ق��ال �ساحب   ...  «

�سدور المقرئين ب�سبتة ومن اأهل ال�سالح والدين، 

له تاأليف في القراءات، قال: وقد عده القا�سي اأبو 

به  و�سدر  اأ�سياخه  في  الق�سري  م�سلم  بن  محمد 

ول��دان:  الجماعة  قا�سي  القا�سم  ولأب��ي  فهر�سته. 

اأحمد.  بن  محمد  بن  محمد  المعالي  اأبو  اأحدهما 

قال �ساحب الكواكب الوقادة: ولي ق�ساء الجماعة 

اأبو  محمد  بن  اأحمد  والآخ���ر  اأب��ي��ه،  بعد  بغرناطة 

�ساحب  ق��ال  القا�سم.  اأب��ي  ال�سريف  ول��د  العبا�ض 

اأبي  اأخيه  من  �سنا  اأكبر  وه��و  ال���وق���ادة:  ال��ك��واك��ب 

الكتبية.  �سعراء  في  الخطيب  ابن  وذكره  المعالي، 

هذين  لقيت  وق��د  ال��وق��ادة:  الكواكب  �ساحب  ق��ال 

واأج��ازان��ي  القا�سم  اأب��ي  ال�سريف  ابني  ال�سيخين 

والحمد هلل. ومن خطه نقلت«.

:
)83(

- الم�سدر الثاني: نيل البتهاج

الإم��ام  اب��ن  الأب���رع  العالم  الفقيه  »...ال�سيخ 

المق�سورة،  �سارح  ال�سريف،  القا�سم  اأبي  العالمة 
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اأخذ عن �سيخ ال�سيوخ اأبي �سعيد فرج بن لب وغيره. 

واأخذ عنه الإمام اأبو يحيى بن عا�سم �سارح التحفة، 

وله اأخ عالم فقيه ي�سمى محمدا ويكنى اأبا المعالي. 

قال �ساحب الكوكب الوقاد، فيمن دفن ب�ضبتة من 

العلماء والزهاد: لقيت هذين ال�سيخين واأجازاني، 

في  الخطيب  اب��ن  الوزير  ذك��ره  واأكبرهما  اأولهما 

لزومية.  ق�سيدة  له  وذكر  الكامنة،  الكتيبة  �سعراء 

انتهى«.

ومثلما يبدو جليا، فاإن الم�سدرين اللذين ينقل 

والتنبكتي،  المالكية  كل من مجهول طبقات  عنهما 

الذي  بالقدر  والمعطيات،  الأ�سلوب  في  متقاربان 

مع  نف�سه،  الم�سدر  اعتمدا  قد  يكونا  اأن  ��ح  ُي��َرجِّ

اختالف بينهما في ت�سمية عنوانه.

ال��وّق��ادة،  الكواكب  »ك��ت��اب  ب�سيغة  العنوان  اأم��ا 

فيمن كان ب�ضبتة من العلماء وال�ضالحين القادة«، 

ذكر  في  الوقادة،  »الكواكب  كتاب  المقري  وي�سميه 

من دفن في �ضبتة من العلماء وال�ضلحاء القادة«، 

حيا  )ك��ان  ال�سبتي  الأن�ساري  القا�سم  بن  لمحمد 

الذي  الت�سوي�ض  من  الرغم  فعلى  825ه(:  �سنة  في 

اعترى هوية الموؤلف لدى موؤرخي الكتابة التاريخية 

نميل  فاإننا  تبيانه،  �سلف  ما  غ��رار  على  المغربية، 

�ساحب  الأن�ساري،  هو  م�سنفه  اأن  العتقاد  اإل��ى 

�ضني  من  �ضبتة  بثغر  ك��ان  عما  الأخ��ب��ار  »اخت�ضار 

في  واردة  عبارة  اإلى  العتقاد  هذا  وم��رّد  الآث���ار«؛ 

ن�سبة  �سراحة  الموؤلف  فيها  يذكر  الأمنية«،  »بلغة 

الكتاب اإليه، وهو قوله في ترجمة محمد الوادلوي: 

»وله في ذلك خبر معروف اأودعناه تاأليفنا الم�سمى 

»البلغة«  �ساحب  ا�ستعمال  اأن  كما  ؛ 
)84(

بالكواكب«

ب�«اخت�سار  ال���واردة  نف�سها  والمفردات  للعبارات 

اإلى  الكتابين  ن�سبة  التاأكيد على  الأخبار«، تزيد في 

الأول  الكتاب  عن  نعلم  ل  اأننا  بيد  نف�سه.  الموؤلف 

لهذا الموؤلف، غير ما ذكره هو نف�سه في موا�سع من 

م�سنفه المنوه به اأخيرا؛ كما اأننا نعثر على عنوانه 

الأول��ي��اء  ذك��ر  ف��ي  »الب�ضتان  كتاب  م�سادر  �سمن 

ن�سته  دون  م��ري��م،  لب��ن   
)85(

ب��ت��ل��م�����ض��ان« وال��ع��ل��م��اء 

اأحمد  عنه  ينقل  الذي  الم�سدر  وهو  الموؤلف؛  اإلى 

و»كفاية  البتهاج«،  »نيل  كتابيه  في  التنبكتي  بابا 

؛ بيد اأنه ي�سميه »الكوكب الوقاد«، دون 
)86(

المحتاج«

التي يوردها  اإلى موؤلفه؛ وتراجمه الأربع  اإ�سارة  اأية 

اأعاله  اإحداها  �سلفت  وقد   - الكتاب  هذا  عن  نقال 

- تعد من اأوفى ما تبقى من الكتاب، اإلى جانب ما 

ينقل  الذي  لمجهول  المالكية«  »طبقات  به  يحتفظ 

عن ن�سخة اأ�سلية بخط الموؤلف:

الحافظ  الفقيه  المتيوي:  اهلل  عبد  بن  »علي   -

حوز  من  كان  الح�سن،  اأبو  الورع  ال�سالح  المدر�ض 

فروع  حفاظ  من  كان  بها،  ودر�ض  بها  ونزل  �سبتة، 

المذهب، يحكى عنه اأنه عر�ض المدونة يوما واحدا 

تحت  الكتاب  يجعل  بعد  �سار  ثم  قلب،  ظهر  عن 

�سرحًا  الر�سالة  �سرح  حفظه،  من  ويلقي  ركبتيه 

نقل فيه اأقوال الأئمة الذين تدور عليهم الفتوى في 

لأحكام  فيه  انتهى  لألفاظها،  يتعر�ض  ولم  المذهب 

اأعاد ال�سالة ثالثين  اأنه  الدماء فمات. ومن ورعه 

�سنة من عمره قال: �سغلنا اإذ ذاك بالم�سائل وعمارة 

توفي في ذي  ال�سباب،  ال�سالة وقت  بها في  الفكر 

الحجة عام ت�سع و�ستين و�ستمائة. ذكره ابن خمي�ض 

دفن  فيمن  ال��وق��اد  الكوكب  من  �سح  الأع��الم.  في 

.
)87(

ب�سبتة من العلماء والزهاد«

ال�سبتي:  القي�سي  معلي  بن  علي  بن  »محمد   -

الكوكب  �ساحب  قال  الم�سهورة،  المنا�سك  �ساحب 

الوقاد: هو الفقيه الإمام المتفنن المحقق، الأعرف 

التقي  الخا�سي  العالم  الخا�سع،  العامل  المعظم 

 
)88(

العزفية الدولة  في  ك��ان  اهلل،  عبد  اأب��و  ال��ورع، 
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تدل  ومنا�سكه  بدعائه،  متبركا  عندهم  معظما 

البالد  ف��ي  ا�ستهرت  وق��د  العلم،  ف��ي  مكانه  على 

اه�   - و�ستمائة  واحد  �سنة  توفي  النا�ض،  به  وانتفع 

.
)89(

- ملخ�سا«

ال�سكاك:  اب��ن  ال��ب��رك��ات  اأب���ي  ب��ن  »م��ح��م��د   -

العيا�سي، قال في الكوكب الوقاد: �سيخنا الأ�ستاذ 

الأ�سولي البياني الفا�سي الأ�سل، انتقل منها �سبيا 

�سيوخها  على  وقراأ  بها  فن�ساأ  التلم�ساني  والده  مع 

والمحقق  التلم�ساني،  ال�سريف  العلمين  كالإمامين 

�سبتة  ق�ساء  ولى  والعبدري،  الأبلي  اهلل  عبد  اأبي 

مرارا وق�ساء الجماعة بفا�ض في زمن مو�سى ابن 

اأبي عنان، ثم اأعيد لق�ساء �سبتة وغيرها، ح�سرت 

دوله في التف�سير واأ�سَلي ابن الحاجب وم�ست�سفى 

حجة  اأب��ي  بن  زيد  اأب��ي  �ساحبنا  بقراءة  الغزالي 

وغيرها،  �سا�ض  اب��ن  وج��واه��ر  الجزيري  ووث��ائ��ق 

ولي�ض له اعتناء بالرواية. كان �سكونا رابط الجاأ�ض 

جزل مهيبا ل يعباأ باأهل الباطل مهينا لهم، ح�سر 

يقبل،  فلم  فنهاه  �سبتة في ميراث  والي  يوما  عنده 

ولعلك  يفهم،  ل  من  خطاب  من  باهلل  اأعوذ  فقال: 

الوالي  فخرج  له،  واأغلظ  والجور،  ال�ستبداد  تريد 

الغد  اأتاه  ثم  ينل مراده،  ولم  �سوكته  انك�سرت  وقد 

له  فقال  اإليه،  التفت  فما  الطلبة  به  اأح��دق  وق��د 

فقال  واأعتذر،  منك  خائف  اأنا  �سيدي  يا  الوالي: 

اأنت م�سلم ولم يزد عليه �سيئا؛ ثم  له ال�سيخ: الآن 

في  وهو  ثمانمائة  فاتح  محرم  في  القا�سي  توفي 

.
)90(

ثمانين من عمره - اه�.«

في  القا�سي  اب��ن  عنه  ينقل  نف�سه،  وبالعنوان 

زم��رك،  اب��ن  ترجمة  من  فقرة  القتبا�ض«  »ج��ذوة 

وهي الآتية: »وذكره في الكوكب الوقاد، فيمن دفن 

ب�سبتة من العلماء والزهاد، وكان يكتب - لأبي عبد 

اهلل - ابن الأحمر بعد ابن الخطيب، وحظي عنده، 

اإنه ت�سبب في موت ابن الخطيب، وذكره ابن  وقيل 

.
)91(

الخطيب في اإحاطته ولم اأقف على وفاته«

وينقل عنه المقري فقرات مطّولة تخ�ّض ترجمة 

ال�سريف اأبي العبا�ض اأحمد الح�سيني ال�سقلي. ومع 

اعترافنا ب�سعوبة تمييز هذه النقول عن غيرها من 

القتبا�سات التي ح�سدها الموؤلف، فاإن جملة قرائن 

ت�سعفنا في تبيان نهايات النقول، اإما بف�سل تن�سي�ض 

المقري على ذلك، واإما لن�سجام ال�سياق مع موؤلفها 

�سفهية،  لروايات  ناقال  بو�سفه  لها  وذك��ره  الأ�سلي، 

عن �سهود عيان عا�سروا ال�سريف المذكور. وي�ست�سف 

من اعتماد الرجلين على »الكواكب الوقادة«، اأن هذا 

م�سنفي  بين  تداوله  وانت�سر  �سيته،  ذاع  قد  الكتاب 

الغرب الإ�سالمي اإلى زمن متاأخر عن تاأليفه. ونظرا 

اإلى اأهمية تلك النقول، نثبتها فيما يلي:

- »قال �ساحب كتاب »الكواكب الوقادة، في ذكر 

من دفن ب�سبتة من العلماء وال�سلحاء القادة«: كان 

هذا ال�سريف يو�سع ابن الخطيب اإكراما، وكان من 

في  ب�ساتينه  اإلى  يخرج  اأن  المذكور  ال�سريف  عادة 

الم�سيف بقرية بليون�ض، كمنية العبا، وجنة الحافة، 

ويجل�ض في القبة ال�سامية المطلة على البحر بجنة 

جماعة  راأى  ف��اإذا  تحته،  الطريق  ويجعل  الحافة، 

�سائرين من اأي �سنف كانوا، من التجار اأو الغرباء 

اأو البلديين، يوجه رجاله اإليهم، ويقدم لهم الطعام، 

ويرتاح اإلى ذلك، وي�سر به، ويوؤن�ض كال بما ينا�سبه، 

من ذكر عيون اأخبار بلده، وخا�سية قطره، وما يجر 

اإليه، من بديع الحكايات، ولطيف  اإلى ذلك ويرجع 

النوادر؛ ثم ياأمر باإدارته على تلك الب�ساتين، وروؤية 

ما بها من الم�سانع، ثم يبعث وراء اآخرين، وينزل 

ح�سوره؛  يخجله  عمن  ويغيب  منزلته؛  واح��د  كل 

الهفوة  ويتجاهل  وقعت،  اإن  مداعبة  عن  ويغ�سي 

ابن الخطيب - عند  الوزير  اإن بدرت. وكان يخرج 
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نزوله عنده - اإلى هذه القرية البليون�سية.

ومن بديع نظم ابن الخطيب فيها:

ب���ل���ي���ون�������ض اأ������ض�����ن�����ى الأم�������اك�������ن رف���ع���ة

����ض���ان�������ا ط����������را  اهلل  اأر���������������ض  واأج��������������ل 

ه�����ي ج����ن����ة ال����دن����ي����ا ال����ت����ي م�����ن ح��ل��ه��ا

ن�������ال ال����ر�����ض����ا وال������������روح وال����ري����ح����ان����ا

ق�����ال�����وا ال�����ق�����رود ب���ه���ا ف���ق���ل���ت ف�����ض��ي��ل��ة

ح����ي����وان���������ه����ا ق�������د ق�����������ارب الإن�����������ض�����ان�����ا

وفيها يقول القا�سي عيا�ض:

ب���������ل���������ي���������ون�������������������ض ج�����������ن�����������ة ول�������ك���������������ن

ط������ري������ق�������������ه������ا ي������ق������ط������ع ال������ن������ي������اط������ا

ي���������راه���������ا ل  ال���������خ���������ل���������د  ك��������ج��������ن��������ة 

ال�������������ض������راط������ا ج���������������اوز  ال���������������ذي  اإل 

ونقلت من خط ابن حيان - بعد كالم في �سبتة 

- ما ن�سه:

»ومنتزهاتها اأعظمها بليون�ض، تحتوي على مياه 

عيون، واأودية، ومتنزهات، واأبنية عظيمة؛ وفيها من 

جميع الأ�سجار والثمار«.

وفيها يقول اأبو الحجاج المن�سفي:

ب������ل������ي������ون��������������������ض ������ض�����ك�����ل�����������ه�����ا ب�����دي�����������ع

اأف����������������������رغ ف�����������ي ق���������ال���������ب ال������ج������م������ال

ف�����ي�����ه�����ا ال��������������ذي م��������ا راأت����������������ه ع���ي���ن�������ي

ي����������وم����������ا ول���������������م ي�������خ�������ط�������ر ب�����ب�����ال�����ي

ط�������ري�������ق�������ه�������ا ك���������ال�������������������ض���������دور ل����ك����ن

ت��������ع��������ق��������ب��������ه ل��������������������ذة ال���������و����������ض�������������������ال

قال ابن ر�سيد: 

اأبي  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  القا�سي  واأن�سدني 

عبد الرحمن الكميلي قا�سي اأزمور فيها:

ب���������ل���������ي���������ون�������������������ض ك���������ل���������ه���������ا ع����������������ذاب

ف�����ال�����م�����������ض�����ي ف���������ي �����ض����ب����ل����ه����ا ع�����ق�����اب

ي�������ك�������ن�������ف�������ه�������ا �����������ض����������ام����������خ م�����ن�����ي�����ف

ك������������اأن�������������������������ه ف���������وق���������ه�������������������ا ع�������ق���������������اب

اأ�سار  واإليه  مو�سى،  بجبل  يعرف  ال�سامخ  وهذا 

المن�سفي في مخم�سة:

وطود مو�سى لها تاج على الرا�ض

مغط�ض  وب�ساحله  مبارك،  متعبد  الجبل  وبهذا 

دخله  من  اأن  المتعبد  هذا  عجائب  ومن  المرجان، 

اإلى  �سفعا  عنقه  في  يجد  فاإنه  اأهال  له  لي�ض  ممن 

من  وهو  اأميال،  ثالثة  م�سيرة  وهو  الجبل؛  اأ�سفل 

�سبتة على ت�سعة اأميال، وبهذا الجبل من�ساأ القرود، 

وهو م�ست�سرف على بع�ض الأندل�ض. وب�سبتة مدر�سة 

بناها اأبو الح�سن ال�ساري، ووقف بها كتبا عظيمة.

وبمو�سع يقال له التوتة يوجد كثير من الياقوت 

الأحمر دقيق. ومن عجائبها اأن البالرج ل تع�سع�ض 

فيها، وقلما تخطر عليها. ويقال اإنها بناها �سبت بن 

�سام بن نوح، واإنه دعا لها باليمن والبركة، ورووا في 

ذلك حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال 

عيا�ض: واأبراأ اأنا من عهدته، وقد خرجه في الغنية، 

ولذلك قال بع�ض ال�سعراء:

ط����غ����ى م������������ا  اإذا  ج����������ب����������ار  ف��������ك��������ل 

وك�����������������ان ف����������ي ط������غ������ي������ان������ه ي�����������ض�����رف

�����ض����ب����ت���������ة اإل�������������������ى  اهلل  اأر�����������ض����������ل����������ه 

ف��������ك��������ل ج��������ب�����������������ار ب��������ه��������ا ي����ق���������ض����ف

اأن�سدهما اأبو عبد اهلل محمد بن حمادة البرن�سي، 
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في  ب�«المقتب�ض،  الم�سمى  كتابه  في  لأمه،  اأبي  خال 

اأخبار المغرب والأندل�ض«.

ومن نظم المن�سفي في بليون�ض من ق�سيدة:

ان������ظ������ر اإل�����������ى ن�����������ض�����رة زه���������ر ال����رب���������ا

ك���������اأن�������������������ه و����������ض���������ي ع��������ل��������ى ك�����اع�����������ب

وم�������ّت���������������ع ال���������ط���������رف ب����ب����ل����ي����ون�������������������ض

وم������ائ�������������ه������ا ال�����م�����ن�����ب�����ع�����ث ال���������ض����اك���������ب

ت���������ض����ارك����ت وال����ح���������ض����ن ف������ي و����ض���ف���ه���ا

ت�������������ض������ارك ال�����ع�����ي�����ن م�������ع ال����ح����اج���������ب

وق�������د راأي�����ت�����ه�����ا ال�����ي�����وم م�����ن ح�����ض��ن��ه�����ا

م������ا ل������م ي����ك����ن ف������ي زم��������ن ال����ح����اج����ب

والحاجب: اأحد ملوك �سبتة؛ وله عمل ابن مرانة 

ق�سيدة في الكوائن والحوادث.

ف������ّع������ال�������������ة ال������ط������ب������ع ف���������ي اأه�����ل�����������ه�����ا

م��������ا ت�����ف�����ع�����ل ال�������ق�������ه�������وة ب�����ال�����������ض�����ارب

ت��������ذّك��������ر ال�����������ض�����ي�����خ زم�������������ان ال���������ض����ب����ا

وت������ف�������������ض������د ال�������ت�������وب���������������ة ل����ل����ت����ائ���������ب

وله:

ان�������ظ�������ر اإل�������������ى ب�����ه�����ج�����ة ب���ل���ي���ون���������������ض

ال�����الم�����ع ال����م����ن����ظ����ر  ذاك  وح�����������ض�����ن 

ت����ح����ك����ي ال�����ث�����ري�����ا ع����ن����دم����ا اأ�����ض����رج����ت

ب����ل����ي����ل����ة ال�����خ�����ت�����م�����ة ف��������ي ال����ج����ام���������ع

اهلل محمد  عبد  اأبو  الأ�سهر  ال�سلطان  قفل  ولما 

ابن يو�سف بن الأحمر من المغرب، حين رجوعه اإلى 

اأبي الح�سن علي  بلده مع قا�سي ح�سرته غرناطة، 

ووزيره  �سيخنا،  بالنباهي  المعروف  الح�سن،  ابن 

له �سيافة ملوكية  الخطيب، �سنع  بن  اأبي عبد اهلل 

حيث  اإليها،  الم�سار  بليون�ض  قرية  م��ن  بالمنية، 

الق�سر هنالك، وعن�سر الماء المخت�ض بها. ومن 

الأخرى  البحر ليال، وذلك في جمادى  هناك ركب 

الحادي  وف��ي  مائة.  و�سبع  و�ستين  ثالثة  ع��ام  من 

والع�سرين من ال�سهر المذكور دخل دار ملكه حمراء 

من  معظم  ال�سيافة  هذه  ف�سل  من  واأكل  غرناطة، 

كان بالقرية، من قوي و�سعيف، ورفيع وو�سيع.

وكان �سيخنا القا�سي اأبو الح�سن المذكور يثني 

اأثناء  في  ويقول  بمثله،  يليق  تعظيما  ويعظمه  عليه، 

�سبتة  �ساحب  ال�سريف  العبا�ض  اأب��و  فعل  حديثه: 

اهلل  رحمة  هذه،  حالته  تزل  ولم  كذا.  و�سنع  كذا، 

عليه، اإلى اأن اأ�سّن واأقعد، فلزم منزله ثالث �سنين، 

من غير اأن ينق�ض ذلك من من�سبه �سيئا، ول من 

الهيئة  ح�سن  اللون،  اأبي�ض  وكان  به؛  النا�ض  انتفاع 

وقد  زمانه  في  وتوفي  بالحناء؛  يخ�سب  والملب�ض، 

مئة،  و�سبع  و�سبعين  �ستة  عام  الثمانين،  على  نّيف 

انتهى  الحياة«.  بقيد  فا�ض  بمدينة  قرابة  الآن  وله 

وبع�سه  باخت�سار،  الوقادة  الكواكب  �ساحب  كالم 

.
)92(

بالمعنى«

»قال �ساحب »الكواكب الوقادة«:

»�سمعت اأحد كتابه الخا�ض به، المالزم له ليال 

اأمرني  ما  يقول:  وال�سنين،  الأيام  مرور  مع  ونهارا، 

مخالف  �سيء  بكتب  ال�سريف  وم��ولي  �سيدي  ق��ّط 

ال�سفاعات،  واإنهاء  المظالم،  رفع  في  بل  لل�سرع، 

ندب  مما  ذل��ك،  معنى  في  وم��ا  الأم��ان��ات،  وتوجيه 

بالثواب على فعله.  ال�سرع، وح�ّض عليه، ووعد  اإليه 

ذلك،  على  يق�سم  المذكور  الكاتب  �سمعت  وطالما 

.
)93(

نفعه اهلل به« انتهى«

�ساحب  اأن  الق��ت��ب��ا���س��ات،  ه���ذه  م��ن  ويت�سح 

متقدمة  م�سادر  من  ينهل  كان  الوقادة«  »الكواكب 
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ابن  اأم��ث��ال  م�ساهير،  لموؤرخين  جلها  تعود  عنه، 

ال�سالف  ح��م��ادوه  واب��ن  عيا�ض،  والقا�سي  حيان، 

�سيخه  عن  رواي��ة  يثبت  كما  الخطيب،  وابن  ذك��ره، 

ح�سب   - البناهي  اأو  النباهي  الح�سن  اأبي  القا�سي 

بع�ض  اأن  على  التنبيه  ويجدر   - الدار�سين  بع�ض 

هذه النقول ل توجد في الأ�سول المطبوعة لموؤلفات 

هوؤلء.

قد  الكتاب  �ساحب  هوية  اأن  اإليه،  نميل  ومما 

اأحد  يذكر  لم  اإذ  المتاأخرين،  معظم  على  التب�ست 

على  ي��دل  م��ا  عنه  نقلوا  ال��ذي��ن  الم�سنفين  م��ن 

ابن  ول  التنبكتي،  بابا  اأح��م��د  ف��ال  ب��ه،  معرفتهم 

ول  المقري،  ول  المليتي،  مريم  ابن  ول  القا�سي، 

حتى مجهول »طبقات المالكية« الذي كان ينقل عن 

يكونوا  لم  ه��وؤلء  كل  الموؤلف،  بخط  اأ�سلية  ن�سخة 

وخال�سة  نح�سب.  فيما  الكتاب  ب�ساحب  علم  على 

عنوان  تقارب  اأن  ال�ساأن،  هذا  في  اإليه  اهتدينا  ما 

الوقادة«،  و»الكواكب  ال��وق��اد«،  »الكوكب  الكتابين 

الع�سور  خالل  التراجم  واأ�سحاب  الموؤرخين  جعل 

المتاأخرة عن التاأليف، يتجنبون ذكر ا�سم �ساحبه، 

ويكتفون ب�سيغة »�ساحب«، التي ت�سقط عنهم عهدة 

الروايات  نقل  في  العلمية  الأمانة  وت��وؤدي  الن�سبة، 

والتراجم عن الكتاب. 

بها  و���س��م  ال��ت��ي  ال�����س��ي��غ  ا�ستح�سار  اأن  ب��ي��د 

جزئيا،  اأو  كليا  اإلينا  الوا�سلين  كتابيه  الأن�ساري 

تعد من القرائن الموثوقة التي ترجح اأن الكتاب من 

تاأليفه، فهو غالبا ما كان يبني عناوين كتبه ب�سيغة 

الما�سي، من قبيل »ما كان بثغر �سبتة...«، و»فيمن 

فيبعد  ب�سبتة«؛  دفن  و»في ذكر من  ب�سبتة...«،  كان 

اأن يكون اأحد معا�سريه قد حاكاه في هذه العناوين، 

بال�سيغ ذاتها، وفي المدينة نف�سها، وفي الموا�سيع 

ذاتها.

13. »كتاب االإعالم« لالأن�ضاري ال�ضالف ذكره:

اأ�سار اإليه بو�سفه اأحد م�سدريه اللذين اعتمدهما 

عنه  نقل  وقد  الأخبار«،  »اخت�سار  كتابه  و�سع  في 

اأراد  لمن  عليه  واأح���ال  �سبتة،  عن  معطيات  ع��دة 

ال�ستزادة من التفا�سيل عن الموا�سيع التي ذكرها 

. بيد اأنه يحيل في »بلغة الأمنية« على 
)94(

مخت�سرة

كتاب اآخر يحمل العنوان نف�سه، وهو »كتاب الإعالم« 

750(؛  )ت.  الجزيري  خمي�ض  بن  محمد  للخطيب 

الأن�ساري  يق�سده  ال��ذي  ذات��ه  الكتاب  هو  ولي�ض 

تاأليف  ياأتي ذكره - من اعتماده  بحديثه - ح�سبما 

»اخت�سار  في  جاء  لما  اأ�سا�سيا  م�سدرا  »الإع��الم« 

»الإع��الم«  على  هذا  كتابه  في  يحيل  اإذ  الأخ��ب��ار«، 

والمعالم  الماأهولة  الأماكن  لبع�ض  و�سفه  بمنا�سبة 

المعمارية لمدينة �سبتة، اإل اأن تكون تلك المعطيات 

توطئة للكتاب المذكور، يليها - من باب الفترا�ض 

وهذا  عليها،  والطارئين  �سبتة  اأهل  تراجم  ذكر   -

اأمر ل يبعد حدوثه.

ين�سب  الأن�ساري  اأن  تعقيدا،  الأم��ور  زاد  وم��ا 

الكتاب اإلى نف�سه، كما هو الحال في اإحدى طبعات 

هذه  ف��ي  المعتمدة  وه��ي   - الأخ���ب���ار«،  »اخت�سار 

ن�سه:  ما  كتابه  مقدمة  في  يقول  حيث   - الدرا�سة 

ال��وق��ادة«  »ال��ك��واك��ب  تاأليفي  م��ن  ج��ردت  »ح�سبما 

 .
)95(

المرام« قريب  المنال  �سهل  ليكون  و»الإعالم«، 

ليفي  الفرن�سي  الم�ستعرب  طبعة  توحي  حين  في 

بروفن�ضال للكتاب نف�سه، اأنه مجرد تلخي�ض لكتاب 

قوله:  وه��و  ذك���ره؛  الما�سي  ال��وق��ادة«  »ال��ك��واك��ب 

من  الملخ�ض  »الإع���الم«  كتابنا  �سمنته  »ح�سبما 

تاأليف »الكواكب الوقادة«، الجامع لما في ثغر �سبتة 

 ،
)96(

ال��ق��ادة...« الأئمة  وقبور  ال�سادة  تراجم  من 

مخت�سرا  النحو  هذا  على  »الإعالم«  كتاب  في�سير 
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اأو�سط بين الأ�سغر وهو »اخت�سار الأخبار«، والأكبر 

وهو »الكواكب الوقادة«.

اللبيب،  ومق�ضد  االأمنية  بلغة  »كتاب   .14

من  المرينية  الدولة  في  ب�ضبتة  كان  فيمن 

ال�ضالف  لالأن�ضاري  وطبيب«  واأ�ضتاذ  مدر�ض 

ذكره:

مبتورة  وج��دت  ق��د  ���س��ذرات��ه  اإح���دى  كانت  اإذا 

الأول، م�ستملة على ت�سع ورقات تت�سمن 47 ترجمة 

لأعالم �سبتة من الأ�سليين والطارئين عليها، حتى 

، فاإن جملة قرائن توؤكد 
)97(

اأواخر عهدها الإ�سالمي

اأن الن�سخة المن�سورة من الكتاب ل ت�سم جميع ما 

كتاب  محقق  لحظ  وقد  تراجم.  من  عليه  ا�ستمل 

�سنوات  وجود  ينفي  �ساحبه  اأن  القتبا�ض«،  »جذوة 

الوفاة في ترجمتين على الأقل من تراجم ال�سبتيين 

المنقولة عن »بلغة المنية«؛ وهو الأمر الذي يف�سره 

القا�سي ينقل عن ن�سخة  ابن  المحقق نف�سه، بكون 

وعلى   .
)98(

اأي��دي��ن��ا بين  ال��ذي  الأ���س��ل  عن  مختلفة 

ال�سالفة  الكتاب في جميع طبعاته  ن�سبة  الرغم من 

اأحد  غرار  على   - نرجح  فاإننا  مجهول،  موؤلف  اإلى 

لعدة   ،
)99(

الأن�����س��اري تاأليف  من  اأن��ه   - الدار�سين 

من  ثم  منه،  المن�سورة  القطعة  في  م�سّمنة  قرائن 

للموؤلف  اآخ��ر  كتاب  مع  م�سامينها  مقارنة  خ��الل 

نف�سه. 

اإلى  فمن حيث تعداد تراجم الكتاب، وبالرجوع 

اأعالم �سبتة خالل الحقبة الطويلة التي تدخل �سمن 

القرن  يفوق  مدى  على  والممتدة  التاأليف،  �سرط 

والن�سف )668-824م(، وقوفا عند ع�سر الموؤلف، 

�سئيلة  الأع���الم  من  واأربعين  �سبعة  تراجم  تبدو 

الذين  ال�سبتيين  من  الجم  العدد  مع  مقارنة  جدا، 

تنبث تراجمهم بمختلف الم�سادر التي و�سلت اإلينا 

قد  المدينة  اأن  بحكم  تحديدا،  الع�سر  ه��ذا  عن 

قويا،  ثقافيا  واإ�سعاعا  ن�سيطة  علمية  حركة  �سهدت 

ف�سال عن منزلتها ال�سيا�سية والع�سكرية، ومكانتها 

الجنوبية  ال�سفة  على  والإ�ستراتيجية  القت�سادية 

لبحر الزقاق. 

اآخر  وكتاب  الأمنية«  »بلغة  مقارنة  حيث  ومن 

لنا  تتراءى  الأخ��ب��ار«،  »اخت�سار  هو  لالأن�ساري 

اأن ثمة ت�سابها في العديد من  اأولهما  مالحظتان 

التي  والألفاظ  التراكيب  في  ثم  الكتابين،  فقرات 

تنبث في ثناياهما، بل وحتى في �سياغة العنوانين 

ماآثر  على  يحيل  والذي  تقريبا،  القالب  نف�ض  في 

كان  »فيمن  ب�سيغة  الما�سي،  الزمن  في  المدينة 

بثغر  كان  »عما  و�سيغة  الأول،  العنوان  في  ب�سبتة« 

الأخ��رى  والمالحظة  الثاني.  العنوان  في  �سبتة« 

»الكواكب  عن  التنبكتي  نقول  هي  ت�ستوقفنا  التي 

تبين  والتي  اأع��اله،  اإثباتها  �سلف  التي  ال��وق��ادة« 

�ساحب  خمي�ض  اب���ن  ع��ل��ى  يعتمد  ���س��اح��ب��ه  اأن 

الم�سدر  ه��ذا  اأن  ا�ستح�سرنا  واإذا  »الإع���الم«، 

في  الأم��ن��ي��ة«  »بلغة  �ساحب  عليه  يحيل  الأخ��ي��ر 

موا�سع كثيرة من جهة، وكونه هو الم�سنف الذي 

من  الأخ��ب��ار«  »اخت�سار  في  الأن�ساري  اقت�سبه 

اأن الموؤلف  اأخرى، تبين لنا على وجه وا�سح  جهة 

نف�سه. الأن�ساري  هو 

15. كتاب »بغية ال�سامع« لالأن�ضاري ال�ضالف 

الذكر:

لم  اإذ  المتاأخرين،  لدى  الكتاب  هذا  يعرف  ل 

بالن�سبة  الحال  هو  مثلما  عنه،  نقول  على  نقف 

ال��وق��ادة«،  »ال��ك��واك��ب  بهما  ال��م��ن��وه  كتابيه  اإل���ى 
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هذا  اأم��ر  من  ندركه  ما  وغاية  الأمنية«.  و»بلغة 

قوله  ح�سب  الأن�ساري  تاأليف  من  اأنه  الت�سنيف 

ل  الغالب  في  فهي  معطياته،  اأم��ا   .
)100(

بنف�سه

ت�سذ عن فنون الكتابة التي عرف بها الأن�ساري، 

خططها  وو�سف  لبلدته،  التاأريخ  بين  والمتراوحة 

وهذا  لأعالمها.  والترجمة  العمرانية،  ومعالمها 

»اخت�سار  في  اإليه  اليتيمة  الإحالة  عليه  تدل  ما 

قد  الكتاب  اأن  معرفة  في  تنفع  والتي  الأخ��ب��ار«، 

ما  اأو  وخططها،  ال�سبتية  البلدة  اأخبار  ا�ستوعب 

وعلى  الم�سهورة.  العمرانية  بالمعالم  عنه  يعبر 

للكتاب  الكامل  العنوان  اأن  نرجح  الأ�سا�ض،  هذا 

كان  ما  و�سف  في  ال�سامع،  »بغية  نحو:  على  كان 

يكون  قد  اأو   ،
)101(

والم�سانع« الآث��ار  من  ب�سبتة 

المدار�ض  من  �سبتة  بثغر  كان  لما  ال�سامع،  »بغية 

التخمين  وه��ذا   ...
)102(

وال���ج���وام���ع« والم�ساجد 

الأن�����س��اري  كتبه  فيما  يع�سده  م��ا  يجد  الأخ��ي��ر 

نف�سه، فهو يحيل على كتابه هذا، بمنا�سبة و�سفه 

الم�سجد  وهو  ع�سره،  اإبان  �سبتة  م�ساجد  لأعظم 

»وقد  يلي:  كما  الإحالة  ون�ض  للمدينة،  الجامع 

ينبغي  ما  وذكرنا  الجامع،  هذا  و�سف  ا�ستوعبنا 

من  ال�ضامع«  »بغية  في  وخبر  تاريخ  من  يذكر  اأن 

كما   .
)103(

ذل��ك« في  بالق�سد  اهلل  نفعنا  تاأليفنا، 

والمدار�ض  الم�ساجد  بين  حديثه  في  ي��زاوج  اأنه 

احتاللها،  قبل  �سبتة  حا�سرة  احت�سنتها  التي 

عن  الحديث  في  الإحالة  هذه  بعد  ي�ستر�سل  ثم 

بو�سفها  وال��زواي��ا،  وال��رب��ط  العلمية  ال��خ��زائ��ن 

واجتماعية.  وعلمية  دينية  موؤ�س�سات ذات وظائف 

مب�سوطا  كان  اأنه  فيبدو  الكتاب،  حجم  عن  اأما 

فلفظة  ال�سبتية،  العمرانية  المعالم  و�سف  في 

كثرة  اأن  كما  ذل��ك؛  على  ت��دل  »ا���س��ت��وع��ب��ن��ا...« 

الأخبار«  »اخت�سار  في  المذكورة  �سبتة  م�ساجد 

تحديدا  نعلم  ل  اأننا  ومع  ال�ستنتاج.  هذا  تع�سد 

حديث  فاإن  المدينة،  لم�ساجد  الإجمالي  العدد 

ب��داخ��ل  منها  ال��ع��دي��د   - وج���ود  ع��ن  الأن�����س��اري 

عائلته  بيت  ذل��ك  ف��ي  بما  ال�سبتيين،  ب��ي��وت��ات 

 ،
)104(

ب��ه��ا خا�سا  م�سجدا  �سمت  التي  نف�سها، 

اإليه  نذهب  ما  توؤكد  وقرائن  معطيات  كلها  هي 

عما  ف�سال  ال��ك��ت��اب؛  ه��ذا  ح��ج��م  ت��ق��دي��ر  ب�����س��اأن 

م�سجد،  كل  لموقع  ذكر  من  الجرد  هذا  ي�ستتبع 

زيادات  من  العمراني  وتطوره  اختطاطه،  واأولية 

ت�سميمه،  في  حدثت  اإن  وتغييرات  واإ�سالحات، 

ومرافقه  ومنبره،  ومحرابه  لبالطاته  وو���س��ف 

على  المتعاقبين  والأئمة  والخارجية،  الداخلية 

به... ال�سالة 

نخل�ض اإلى القول اإن اإعادة بناء تواريخ ال�سبتيين 

بالمناحي  معرفتنا  ينير  اأن  �ساأنه  من  المفقودة، 

الغائبة من الما�سي العربي الإ�سالمي لهذه المدينة 

الأ�سيرة ب�سكل خا�ض، ثم لأخبار باقي بالد المغرب 

والأندل�ض التي دونتها اأقالم ال�سبتيين، بحكم اأنهم 

ل  اأن��ن��ا  غير  العدوتين.  بين  العقد  وا�سطة  ك��ان��وا 

األفت  التي  الم�سادر  اأ�سناف  بكل  الإح��اط��ة  ن��دع 

اإليه من  ما نطمح  وتبقى غاية  �سبتة؛  اأهل  قبل  من 

خالل هذه الدرا�سة، هو اإثارة انتباه الدار�سين اإلى 

�سرورة ت�سافر الجهود من اأجل النب�ض عن المتون 

تخّلف  قد  يكون  بع�سها  لعل  المفقودة،  الم�سدرية 

بع�ض  بداخل  اأو  الخا�سة،  اأو  العامة  الخزائن  في 

اهلل  ب��اإذن  ع��ودة  ولنا  المفهر�سة.  غير  المجاميع 

الح�ساري  التراث  من  اأخرى  جوانب  اإلى  �سبحانه 

ال�سبتي.
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اأ�ستاذ باحث في تاريخ الغرب الإ�سالمي وح�سارته: تطوان  ٭ 

- المغرب.

د. الب�سير علي حمد الترابي، القا�ضي عيا�ض وجهوده في   .1

علمي الحديث، رواية ودراية، الطبعة الأولى، بيروت: دار 

ابن حزم، 1418ه- 1997م، �ض. 166-153.

ترتيب  ال�سبتي،  عيا�ض  بن  مو�سى  بن  عيا�ض  القا�سي   .2

المدارك وتقريب الم�ضالك لمعرفة اأعالم مذهب مالك، 

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من�سورات  اأعراب،  �سعيد  تحقيق 

الإ�سالمية، تطوان: مطابع ال�سويخ، 1403ه - 1983م: ج. 

8، �ض. 83.

اأزهار  التلم�ساني،  المقري  محمد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب   .3

الهرا�ض  ال�سالم  عبد  تحقيق  عيا�ض،  اأخبار  في  الريا�ض 

اللجنة  اإ���س��راف  تحت  طبعه  )اأع��ي��د  اأع����راب،  و�سعيد 

المغربية  المملكة  بين  الإ�سالمي  التراث  لن�سر  الم�ستركة 

والإمارات العربية المتحدة(، د. ت: ج. 5، �ض. 6.

حاجي خليفة، ك�ضف الظنون عن اأ�ضامي الكتب والفنون،   .4

دار الطباعة الم�سرية، 1274ه، ج. 2، �ض. 46.

الح�ضن  ال�ضحيح  الم�سند  التلم�ساني،  مرزوق  بن  محمد   .5

الح�ضن، تحقيق د. ماريا  اأبي  في ماآثر ومحا�ضن مولنا 

الجزائرية،  الوطنية  المكتبة  اإ�سدارات  بيغيرا،  خي�سو�ض 

الجزائر: ال�سركة الوطنية للن�سر والتوزيع، 1401 - 1981، 

�ض. 389.

المغرب،  ل��ت��اري��خ  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م�����ض��ادر  المنوني،  محمد   .6

من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط: 1404ه 

- 1983م، �ض. 30.

اأبو عبد اهلل محمد بن عيا�ض، التعريف بالقا�ضي عيا�ض،   .7

الأوق��اف  وزارة  من�سورات  �سريفة،  بن  محمد  د.  تحقيق 

وال�سوؤون الإ�سالمية والثقافة، المحمدية: ف�سالة، د. ت.، 

�ض. 117.

ل�سان الدين اأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن الخطيب   .8

تحقيق  غرناطة،  اأخبار  في  الإحاطة  اللو�سي،  ال�سلماني 

الكتب  دار  بيروت:  الأول��ى،  الطبعة  علي طويل،  يو�سف  د. 

العلمة، 1424ه- 2003، مج. 193/4.

اأزهار الريا�ض: ج. 5/5.  .9

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام،  عيا�ض وولده محمد،   .10

الحوا�ضي:

تحقيق د. محمد بن �سريفة، بيروت: دار الغرب الإ�سالمي، 

في طبعتين �سنتي 1990 و1997.

راجع:  المرية«، لبن خاتمة؛  »مزية  هو  المق�سود  الكتاب   .11

اأزهار الريا�ض: ج. 5، �ض. 5.

يجدر التنبيه على اأن ا�سم الموؤلف جاء في جميع الموا�سع   .12

المدارك«،  »ترتيب  طبعة  في  والمتن  بالدرا�سة  ال��واردة 

ب�سيغة »ابن حمادة«؛ راجع الهام�ض رقم: 13. 

ننبه على وجود اخت�سارين اآخرين لكتاب ترتيب المدارك   .13

محمد  بن  اأحمد  اأحدهما  و�سع  المذكور،  الخت�سار  غير 

ابن علوان ال�سهير بالم�سري )ت. 787ه(؛ راجع ترجمته: 

البتهاج،  وحلية  ال��دي��ب��اج  تو�ضيح  القرافي،  الدين  ب��در 

تحقيق اأحمد ال�ستيوي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الغرب 

الإ�سالمي، 1403ه- 1983م، �ض. 75؛ وقد وقف على هذا 

�سفر؛  في  اأن��ه  وذك��ر  موؤلفه،  بخط  بابا  اأحمد  الخت�سار 

اإفادة عن ن�سبته  والخت�سار الآخر و�سعه ابن ر�سيق دون 

الآتي ذكره في هذه  المر�سي  ر�سيق  ابن  ولعله  اأو ع�سره، 

الدرا�سة، فلينظر في محله؛ راجع عن خبر الخت�سارات 

الب��ت��ه��اج  ن��ي��ل  التنبكتي،  بابا  اأح��م��د  ل��ل��م��دارك:  الثالثة 

اهلل  عبد  الحميد  عبد  وتقديم  اإ�سراف  الديباج،  بتطريز 

الإ�سالمية،  الدعوة  كلية  من�سورات  الأول��ى،  ط.  الهرامة، 

طرابل�ض، 1989م، �ض. 28-27، 107-106.

من المعلوم اأن الإ�سارة اإلى الكتاب المذكور بالمتن لي�ست   .14

الذي  الرابع  الملحق  واإنما من  المدارك،  كتاب  من �سلب 

الجزء  على  ذي��ال  اأع���راب  اأحمد  �سعيد  المحقق  اأدرج���ه 

الثامن. كما يمكن التاأكيد اأن الكالم يعود اإلى ان حمادة، 

الطبعة،  مقدمة  في  المحقق  اأبداها  مالحظة  على  بناء 

اأكثر هذه الفترا�سات عندما  وهو قوله: »وقد تحقق لدي 

حمادة«  لب��ن  ال���م���دارك«،  »مخت�ضر  على  اأخيرا  اطلعت 

اأيدينا  بين  ال��ذي  الأ�سل  على  زاد  فقد  عيا�ض،  تلميذ   -

اآخر  في  �سنثبتها  ا�ستدراكات،  عليه  وا�ستدرك  زي��ادات، 

 ،8 ج.  ال��م��دارك،  ترتيب  م��الح��ق...«؛  �سكل  على  الكتاب 

�ض.2.

�ض.  حمادة(،  ابن  مخت�سر  من  الثاني  )الملحق  نف�سه،   .15

.189

ع����ذاري: �ضيخ م��وؤرخ��ي  اب��ن  ال��واح��د ذن��ون ط��ه،  د. عبد   .16

 ،2005 الإ�سالمي،  المدار  دار  بنغازي:  العربي،  المغرب 
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�ض. 173.

الطبعات  الموؤلف في نف�ض  ا�سم  التنبيه على �سبط  يجدر   .17

و»ابن  حماده«  »ابن  ب�سيغتي  الدرا�سة  هذه  في  المعتمدة 

حمادة«، مثلما هو الأمر في »البيان المغرب« لبن عذاري، 

على  ال�سم  ر�سم  في  الختالف  فلينظر  مالقة«،  و»اأعالم 

باب  من  اأم��را  ولي�ض  الم�سدرية  النقول  �سميم  من  اأن��ه 

ال�سهو في �سبطه.

اأبو عبد اهلل بن ع�سكر واأبو بكر بن خمي�ض، اأعالم مالقة،   .18

الأول��ى،  الطبعة  الترغي،  المرابط  اهلل  عبد  د.  تحقيق 

�ض.  1999م،  1420ه-  الإ�سالمي،  الغرب  دار  بيروت: 

 ،362 ،359 ،358 ،281 ،263

اأبو العبا�ض اأحمد ن عذاري المراك�سي، البيان المغرب في   .19

اأخبار الأندل�ض والمغرب«، تحقيق ليفي بروفن�سال وجورج 

كولن، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الثقافة، 1983، ج. 1، 

�ض. 2.

ابن عذاري: �سيخ موؤرخي المغرب العربي، �ض. 174.  .20

البيان المغرب، ج. 1، �ض. 89.  .21

نف�سه، �ض. 203-202.  .22

نف�سه، �ض. 216.  .23

نف�سه، �ض، 220.  .24

البيان المغرب، ج. 1، �ض. 227.  .25

البيان المغرب، ج. 3، �ض. 114-113.  .26

نف�سه، �ض. 115.  .27

البيان المغرب، ج. 4، �ض. 58.  .28

نف�سه، �ض. 74- 75.  .29

نف�سه، �ض. 83.  .30

نف�سه، �ض. 88.  .31

نف�سه، �ض. 96.  .32

نف�سه، �ض. 98- 99.  .33

نف�سه، �ض. 99.  .34

نف�سه، �ض. 104.  .35

موؤلف مجهول، مفاخر البربر، درا�سة وتحقيق عبد القادر   .36

 ،2004 رق��راق،  اأبي  دار  الرباط:  الأول��ى،  الطبعة  بوباية، 

�ض. 157.

ال�سواب اأن يقال: »زنون«، كما في غير م�سدر تاريخي عن   .37

�ض.   ،3 ج.  المغرب،  البيان  راجع:  النون؛  ذي  بني  اأخبار 

.276

مفاخر البربر، �ض. 134-133.  .38

نف�سه، �ض. 151-150.  .39

المطرب  الأني�ض  الفا�سي،  زرع  اأبي  بن  علي  الح�سن  اأبو   .40

ب��رو���ض ال��ق��رط��ا���ض، ف��ي اأخ��ب��ار م��ل��وك ال��م��غ��رب وت��اري��خ 

الطبعة  من�سور،  بن  الوهاب  عبد  تحقيق  ف��ا���ض،  مدينة 

1420ه-1999م، �ض.  الثانية، الرباط: المطبعة الملكية، 

.232

نف�سه، �ض. 242.  .41

نف�سه، �ض. 259-258.  .42

فنحن  موؤقتة،  الكتاب  لعنوان  الثانية  ال�سيغة  تكون  قد   .43

نعتمد في تعريفه - �ساأن معظم التواريخ ال�سبتية المفقودة 

- على العناوين التي يذكرها بع�ض الموؤرخين الذين نقلوا 

عن هذه التواريخ.

مرجع  المراك�سي،  ع��ذاري  اب��ن  ط��ه،  ذن��ون  الواحد  عبد   .44

�سابق، �ض. 175-174.

البيان المغرب، ج. 1، �ض. 211.  .45

رو�ض القرطا�ض، �ض. 29.  .46

نف�سه، �ض. 34.  .47

نف�سه، �ض. 46.  .48

نف�سه، �ض. 61.  .49

نف�سه، �ض. 104.  .50

بناء  في  الآ����ض،  زه��رة  جنى  الجزنائي،  علي  الح�سن  اأب��و   .51

الطبعة  من�سور،  بن  الوهاب  عبد  تحقيق  ف��ا���ض،  مدينة 

 - 1411ه-1991م،  الملكية،  المطبعة  الرباط:  الثانية، 

�ض. 5، 46.

نف�سه، �ض. 6-5.  .52

نف�سه، �ض. 5، التعليق رقم: 13.  .53

نف�سه، �ض. 46.  .54

مفاخر البربر، �ض. 157.  .55

الأمر  في  اأن  ويبدو  الطبعة،  في  المثبت  الن�ض  في  كذا   .56

اأو �سقطا في المخطوطة، وقد نبه المحقق على  ت�سحيفا 

ذلك وا�سفا اإياه بالخطاأ التاريخي؛ انظر الم�سدر ال�سابق، 

�ض. 138، التعليق رقم: 3.
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الأن�سب  هو  اأثبتناه  ما  اأن  ون��رى  الخزريين؛  الأ�سل:  في   .57

لل�سياق.

نف�سه، �ض. 138.  .58

في  ورد  ما  القتبا�ض  في  جاء  ما  التخمين  هذا  على  يدل   .59

القتبا�ض اأعاله، انظر نف�ض الم�سدر وال�سفحة.

الأن��ف��ا���ض  ���ض��ل��وة  الكتاني،  اإدري�����ض  ب��ن  جعفر  ب��ن  محمد   .60

وال�ضلحاء  العلماء  م��ن  اأق��ب��ر  بمن  الأك��ي��ا���ض،  ومحادثة 

علي  بن  حمزة  محمد  ال�سريف  الدكتور  تحقيق  بفا�ض، 

الكتاني، المو�سوعة الكتانية لتاريخ فا�ض )4(، ج. 1، �ض. 

.81

اخت�سار الأخبار، �ض. 29.  .61

العا�سمي  الثقفي  الزبير  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  اأبو جعفر   .62

ال�سالم  عبد  د.  تحقيق  ال�ضلة،  �ضلة  كتاب  الغرناطي، 

الأوقاف  وزارة  من�سورات  اأعراب،  اأحمد  وال�سيخ  الهرا�ض 

وال�سوؤون الإ�سالمية، المحمدية: مطبعة ف�سالة، 1414ه- 

-159 �ض.   ،4 مج.  الإحاطة،  162؛  �ض.   ،4 ق.  1994م، 

.160

اأحمد ابن القا�سي، جذوة القتبا�ض في ذكر من حل من   .63
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ح�صيلة تحقيق المخطوطات الإفريقية(1):

حاولت هنا �صياغة ببليوغرافية انتقائية لما ُحقق 

من هذه المخطوطات وُن�صر. ولعل الباحثين قد �صهوا 

عن اأهمية هذه الفهار�س والببليوغرافيات المخت�صة 

بالتراث الإفريقي المحقق، ومن اأهدافها:

اإح�صاء هذا التراث المحقق والمن�صور و�صبطه،   -

حتى ل ت�صيع الجهود في تحقيق المخطوطات في 

اأماكن متباعدة من العالم الإ�صالمي، و�صدورها 

في الوقت نف�صه. 

الكّم  حيث  م��ن  بدقة  ح�صيلته  على  التعرف    -

والكيف.

لم  ما  تحقيق  على  والمحققين  الباحثين  حفز   -

يحقق، ون�صره ودرا�صته.

محاولة ببليوغرافية(2):  .1

�لفقه و�أ�صوله:  •
لل�صيخ  الجويني  الحرمين  اإم���ام  ورق���ات  نظم   -

محمد  �صرحه  الكنتي،  المختار  �صيد  بن  محمد 

�صيد محمد؛  بن  اآب  تحقيق  الولتي؛  يحيى  ابن 

تحقيق المخطوطات العربية الإفريقية

قراءة في »معراج ال�صعود«

و»اإخبار الأحبار« 
د. اأحمد ال�سعيدي

باحث ومحقق – المغرب

توطئة: 

، باحثا في ق�ضاياها النظرية 
)1(

ي�سعى هذا المقال اإلى ولوج عالم تحقيق المخطوطات الإفريقية

والمنهجية والإجرائية واللغوية، ومحاول مقاربتها من خالل مخطوطين محققين هما: معراج 

ال�سعود، لأحمد بابا، واإخبار الأحبار في اأخبار الآبار، لآمحمد يوره الديماني. وكما اإن اأهمية تحقيق 

المخطوطات ودرا�ستها ون�سرها اأمر ذو بال، فكذلك الحاجة ما�ّسة لنقد هذه التحقيقات وتقويمها. 

ولي�ض الغر�ض هو الوقوف عند هذه المرحلة، بل التفكير الجّدي في �سياغة محاولة منهجية في 

تحقيق المخطوطات الإفريقية، لما يتوفر فيها من خ�سو�سية من وجه، ولكون ال�ستغال بها ما 

ق منها في مختِلف المجالت المعرفية. يزال بكرا، وكذا التفكير في جمع فهر�سة عن المحقَّ
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محمد  ول��د  محمود  محمد  ومراجعة  ت�صحيح 

الأمين. نواك�صوط: دار ابن تا�صفين، 2005.

�تكملة  ال��ق��رار؛  اإ���ص��راق  ب�صرح  ال��م��درار  الغيث   -

نظم  �صرح  والعيادة:  المري�س  اأدب  في  الإف��ادة 

التفكر:  نظم  على  التذكر  و�صيلة  المري�س؛ 

�صرح نظم التفكر؛ نزهة عين الناظر في زيارة 

المق��ابر: �صرح نظم الزيارة[ �صرح محمد الح�صن 

ابن اأحمد الخديم اليعقوبي الجوادي ال�صنقيطي؛ 

على  واأ�صرف  الأع��الم  وترجم  الأحاديث  خرج 

و�صع  الح�صن؛  محمد  بن  محمد  اأب��و  الإخ���راج 

البنان. نواك�صوط:  ال�صالك بن  العامة  الفهار�س 

معهد التي�صير للعلوم ال�صرعية والعربية، 2002.

للملكية  ال�صرعية  الأ�ص�س  في  اللفعة:  ر�صالة   -

العلمية، محمد اليدالي؛ �صرح وتحقيق محمذن 

ولد باباه. نواك�صوط: دار الر�صوان، 2005.

خليل،  ال�صيخ  مخت�صر  �صرح  في  الجليل  مي�صر   -

الموريتاني  الديماني  اعبيد  ب��ن  بابه  محن�س 

المالكي؛ �صححه وراجعه اأحمد بن التاه بن حمينا؛ 

ابن  ال�صبيه  بن  اهلل  عبد  محمد  الفهار�س  و�صع 

ابوه؛ قدم له محن�س بابه بن امين ابن محن�س 

بابه. نواك�صوط: دار الر�صوان، 2003.

تاأليف  الم�صجد،  واآداب  اأحكام  في  المتعبد  زاد   -

اإبراهيم.  ولد  اهلل  عبد  اإعداد  التاه؛  ولد  حمدا 

نواك�صوط، 2003.

فقه  في  الأخ�صري  كتاب  �صرح  في  العلي  منح   -

�صالم  محمد  ب��ن  محمد  المالكي،  ال��ع��ب��ادات 

المجل�صي ال�صنقيطي؛ راجعه وعلق عليه اباه بن 

محمد عالي بن نعم العبد المجل�صي ال�صنقيطي. 

نواك�صوط: من�صورات محمد محفوظ بن اأحمد، 

.2005

المجاز  نظم  ���ص��رح  النا�صح  ال��م��اه��ر  ال��دل��ي��ل   -

محمد  الراجح،  المذهب  قواعد  على  الوا�صح 

الولتي لإحياء  نواك�صوط: مكتبة  الولتي.  يحيى 

التراث الإ�صالمي، 2006.

بن  يحيى  محمد  الذنوب،  مكفرات  نظم  �صرح   -

محمد المختار الولتي. نواك�صوط: �صركة الكتب 

الإ�صالمية الموريتانية، 1992. 

اأ�صول الإمام مالك، محمد  اإي�صال ال�صالك في   -

يحيى الولتي؛ اعتنى به اأبو �صلمان عبد الكريم 

الحديثة،   الر�صاد  دار  البي�صاء:  ال��دار  قبول.  

.2003

علوم �لقر�آن:   •
القول ال�صديد في وجوب التجويد، محمد مولود   -

مراجعة  اليعقوبي؛  المو�صوي  ف��ال  اأحمد  اب��ن 

بن  ال��دي��ن  محيي  ب��ن  عثمان  محمد  وتحقيق 

اأحمد.   الحاج  بن  اليدالي  الفهار�س  و�صع  اأبوه؛ 

نواك�صوط، 1996.

محمد  العالمين،  رب  لكتاب  التالين  ب�صائر   -

مولود بن اأحمد فال المو�صوي اليعقوبي الملقب 

محيي  بن  عثمان  محمد  وتحقيق  مراجعة  اآد؛ 

الدين بن اأبوه؛ و�صع الفهار�س اليدالي بن الحاج 

اأحمد. نواك�صوط: اأحمد �صالك بن محمد الأمين 

ابن اأبوه، 1996.

اأ�صل  في  اللوامع  ال��درر  على  الهوامع  الغيوث   -

ابن  المحفوظ  ب��ن  محمد  ن��اف��ع،  الإم���ام  م��ق��راإ 

عبد  وتحرير  الحو�صي؛ �صف  ال�صنقيطي  دهمد 

�صيدي  و�صححه  راجعه  علي؛  ح�صين  ال��روؤوف 

محمد بن الحاج ال�صيخ؛ باإ�صراف محمد محمود 

ولد محمد الأمين. نواك�صوط: دار ابن تا�صفين، 

.2004
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من  الرحمن  ب��ه  م��ّن  م��ا  اإم���الء  م��ن  المقتطف   -

اإعراب كلمات القراآن، تاأليف محمد عبد اهلل بن 

ال�صديق؛ تمت المراجعة من محمد محمود ولد 

محمد الأمين. نواك�صوط، 2003.

الأداء، محمد  قواعد  من  القراء  عليه  اأجمع  ما   -

مولود بن اأحمد فال المو�صوي اليعقوبي الملقب 

محيي  بن  عثمان  محمد  وتحقيق  مراجعة  اآد؛ 

الدالي  الأ�صتاذ  الفهار�س  و�صع  اأبوه؛  بن  الدين 

ابن الحاج اأحمد. نواك�صوط، 1996.

علوم �لحديث:   •
»األفية  �صرح  ال��درر:  نظم  على  المحرر  الجامع   -

ال�صيوطي في م�صطلح الحديث«، محمد الح�صن 

ابن اأحمد الخديم اليعقوبي الجوادي الموريتاني؛ 

بن  محمد  اأب���و  اإخ��راج��ه  على  واأ���ص��رف  حققه 

محمد الح�صن. نواك�صوط: معهد التي�صير للعلوم 

ال�صرعية والعربية، 2002.

�لعقيدة و�لت�صوف:   •
فال  اأحمد  بن  مولود  محمد  الل�صان،  محارم   -

المو�صوي اليعقوبي الملقب اآد؛ مراجعة وتحقيق 

و�صع  اأب��وه؛  بن  الدين  محيي  بن  عثمان  محمد 

نواك�صوط،  اأم��ات.  بن  �صيخنا  اأحمد  الفهار�س 

.1996

مطهرة القلوب من قترة العيوب، محمد مولود بن   -

اأحمد فال المو�صوي اليعقوبي؛ مراجعة وتحقيق 

و�صع  اأب��وه؛  بن  الدين  محيي  بن  عثمان  محمد 

نواك�صوط:  اأم��ات.  بن  �صيخنا  اأحمد  الفهار�س 

اأحمد �صالك بن محمد الأمين ابن اأبوه، 1996.

من  النبيئين  بعد  الجهاد  في  الراغبين  اأكثر   -

يبالي بمن هلك  العباد ول  الظهور وملك  يختار 

تحقيق  ك��م��ر؛  مو�صى  ال��ع��ب��اد،  م��ن  ج��ه��اده  ف��ي 

وتقديم اأحمد ال�صكري وخديم امباكي. الرباط: 

معهد الدرا�صات الإفريقية، 2003. 

�لفتاوى و�لمناظر�ت:  •
معراج ال�صعود: اأجوبة اأحمد بابا التنبكتي حول   -

الحراق،  فاطمة  وترجمة  تحقيق  ال�صترقاق، 

ال��درا���ص��ات  معهد  ال���رب���اط:  ه��ان��وي��ك.  وج���ون 

الإفريقية، 2000.

ف��ت��اوى ال��ع��الم��ة ���ص��ي��دي ع��ب��د اهلل ب��ن ال��ح��اج   -

اإبراهيم. ومعها نظم كل من ال�صيخين اأحمد بن 

ال�صيخ محمد الحافظ ومحمد العاقب بن مايابي 

الأمين  وتحقيق محمد  المذكورة، جمع  للفتاوى 

ابن محمد بيب. نواك�صوط، 2002

اإظهار العقوق في الرد على من منع التو�صل اإلى   -

اأبي  تاأليف  ال�صدوق،  والولي  بالنبي  تعالى  اهلل 

الح�صني.  م�صطفى  بن  محمد  �صيدي  اهلل  عبد 

الأمين،  محمد  ولد  محمود  محمد  نواك�صوط: 

.2000

التاريخ والتراجم:   •
ال�صيخين  ك��رام��ات  م��ن  وال��ت��الئ��د  ال��ط��رائ��ف   -

: الكنتي  المختار  بن  لمحمد  والوالد،  الوالدة 

الأبواب الأول والرابع والخام�س، تقديم وتحقيق: 

 .1992 بالرباط،  الداب  كلية  اأرف���اك،  �صفيق 

)مرقون(.

لمحمد  التكرور  بالد  تاريخ  في  المي�صور  اإنفاق   -

بلو بن عثمان بن فودي، درا�صة وتحقيق بهيجة 

الرباط،  الإفريقية،  الدرا�صات  معهد  ال�صاذلي؛ 

.1996

الجنة  طوير  بن  اأحمد  الجنة،  طوير  ابن  تاريخ   -

ابن عبد اهلل، تحقيق �صيد اأحمد بن اأحمد �صالم. 
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الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 1995.

الزوايا،  �صيم  الموريتاني،  التاريخ  من  ن�صو�س   -

اأمر الولي نا�صر الدين، ر�صالة الن�صيحة، ال�صيخ 

ولد  محمذن  وتحقيق:  تقديم  اليدالي،  محمد 

باّباه، تون�س، بيت الحكمة، 1990.

بن  امحمد  تاأليف  الآبار،  باأخبار  الأحبار  اإخبار   -

اأحمد يورة الديماني؛ ترجمة بول مارتي؛ تحقيق 

الدرا�صات  معهد  الرباط:  الح�صن.  ولد  اأحمد 

الإفريقية، 1992. 

اأ�صهى العلوم واأطيب الخبر في �صيرة الحاج عمر   -

محمد  خديم  وتقديم  تحقيق  ك��م��را[؛  �مو�صى 

معهد  الرباط:  ال�صكري.  واأحمد  امباكي  �صعيد 

الدرا�صات الإفريقية، 2001. 

من  التورودي،  بالم�صطفى  التعريف  في  ر�صالة   -

القرن  في  الإفريقية  الإ�صالمية  الثقافة  اأعالم 

الثالث ع�صر الهجري، تاأليف ال�صيخ عبد اهلل بن 

القا�صي محمد الحاج؛ تقديم وتحقيق عبد العلي 

الودغيري.  الرباط: معهد الدرا�صات الإفريقية، 

 .2003

�صمال  ك��ن�����س،  مملكة  ع��ن  ع��رب��ي��ة  م��خ��ط��وط��ة   -

وترجمة  تحقيق  ع��ث��م��ان؛  معلم  ال��ك��ام��ي��رون، 

�ترجمة  باه؛  مختار  وتيرنو  اآدما  حمدو   وتعليق 

معهد  الرباط:  التوفيق[.  اأحمد  الفرن�صية  اإلى 

الدرا�صات الإفريقية، 2001. 

كمرا،  مو�صى  ال�صيخ  البي�صان،  قبائل  ت��اري��خ   -

الكتب  دار  ال�����ص��ال��م،  ول��د  اهلل  ح��م��اه  تحقيق: 

العلمية، بيروت، 2009.

م�صلح فولني في بالد المغرب: ن�صيحة اأحمد   -

بتون�س  الأم��ر  اأول��ي  اإل��ى  التنبكتي  القا�صي  ابن 

المن�صور  محمد  وتقديم  تحقيق  وال��م��غ��رب، 

الدرا�صات  معهد  ال��رب��اط:  ال��ح��راق.  وفاطمة 

الإفريقية، 2000.

والجيو�س  ال��ب��ل��دان  اأخ��ب��ار  ف��ي  الفتا�س  ت��اري��خ   -

محمود  الفع  القا�صي  تاأليف  النا�س،  واأك��اب��ر 

كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني التنبكتي 

الوعكري، باري�س: اأ. ميزونوف، 1981.

التكرور،  علماء  اأعيان  معرفة  في  ال�صكور  فتح   -

اأب��ي  ب��ن  محمد  الطالب  اهلل  عبد  اأب��ي  تاأليف 

محمد  تحقيق  ال��ولت��ي؛  البرتلي  ال�صديق  بكر 

دار  ب��ي��روت:  حجي.  محمد  الكتاني،  اإبراهيم 

الغرب الإ�صالمي، 1981.

تاأليف  العلماء،  ف�صائل  ببع�س  الف�صالء  تحفة   -

�صامي.  �صعيد  تحقيق  التنبكتي؛  ب��اب��ا  اأح��م��د 

الرباط: معهد الدرا�صات الإفريقية، 1992.

الديباج،  في  لي�س  من  لمعرفة  المحتاج  كفاية   -

تاأليف اأحمد بابا التنبكتي؛ درا�صة وتحقيق محمد 

بالمغرب،  الأوق����اف  وزارة  من�صورات  مطيع. 

المحمدية: مطبعة ف�صالة، 2000.

بابا  لأح��م��د  ال��دي��ب��اج،  بتطريز  الب��ت��ه��اج  نيل   -

اهلل  عبد  الحميد  عبد  وتقديم  عناية  التنبكتي؛ 

الهرامة. طرابل�س، ليبيا: دار الكاتب، 2000.

اإزالة الريب وال�صك والتفريط في ذكر الموؤلفين   -

�صنقيط،  واأه��ل  وال�صحراء  التكرور  اأه��ل  من 

وتحقيق  درا�صة  التكني؛  بلعراف  اأحمد  تاأليف 

ال��زاوي��ة:  ال��دال��ي.  ال��م��ب��روك  ال��ه��ادي  وتقديم 

ال�صركة العامة للورق والطباعة، 2000.

الرحالت:   •
الرحلة الحجازية، تاأليف الفقيه محمد يحيى بن   -
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محمد  وتحقيق  تخريج  الولتي؛  المختار  محمد 

حجي. بيروت: دار الغرب الإ�صالمي، 1990.

الأن�ساب:   •
اإماطة القناع عن �صرف اأولد اأبي ال�صباع، �صدات   -

نواك�صوط،  الأبييري.  الم�صطفى  ال�صيخ  اب��ن 

 .2001

عمود  �صرح  اإكمال  في  والأدب  ال�صيرة  ريا�س   -

المجل�صي  محمدا  بن  ال��ب��دوي  اأحمد  الن�صب، 

اباه بن محمد عالي بن نعم  تاأليف  ال�صنقيطي، 

بمراجعته  عني  ال�صنقيطي؛  المجل�صي  العبد 

وت�����ص��ح��ي��ح��ه م��ح��م��د ي��ح��ي��ى ب���ن ���ص��ي��د اأح��م��د 

المجل�صي. نواك�صوط: من�صورات محمد محفوظ 

ابن اأحمد، 2001 

اإدولحاج  ن�صب  في  ور�صالة  الغالوية،  الر�صالة   -

ال�صرقيين، �صيد محمد الخليفة بن ال�صيخ �صيد 

المختار الكنتي الوافي، عبد اهلل بن �صيد محمود 

الحاجي؛ تحقيق حماه اهلل ولد ال�صالم . الرباط: 

معهد الدرا�صات الإفريقية، 2003.

الأدب:   •
ال�صنقيطي  اليعقوبي  الطلبه  بن  محمد  دي��وان   -

م،   1856-1774 ه�،   1272-1188 الموريتاني، 

بن  ال�صبيه  بن  اهلل  عبد  محمد  وتحقيق  �صرح 

بن  علي  محمد  بن  �صالم  محمد  مراجعة  اب��وه؛ 

عبد الودود؛ تقديم محمد بباه بن محمد نا�صر. 

نواك�صوط، 1999.

فتح المهيمن العزيز فيما وردت فيه من ال�صعر   -

اأماكن العقل والآبار والركيز، اأحمد الح�صن بن 

نواك�صوط:  الموريتاني.  الح�صني  حامد  محمد 

دار ابن تا�صفين، 2006.

اإلى معرفة النحاة، تاأليف محمد  هداية ال�صعاة   -

جمال  اأحمد  تقديم  الخديم؛  اأحمد  بن  الح�صن 

بن  �صالم  محمد  واإ�صراف  تحقيق  الح�صن؛  ولد 

محمد الح�صن. نواك�صوط، 1994.

2. ا�صتنتاجات:

بلدان  ف��ي  المحققة  المخطوطات  بع�س  ه��ذه 

عربية متعددة، ولعل الُمطالع لهذه المحاولة �صيقف 

 
)4(

الإفريقية الدرا�صات  لمعهد  الكبير  ال��دور  على 

بالرباط )المغرب( في الن�صر �صمن �صل�صلة ن�صو�س 

ووثائق. كما �صيلحظ هيمنة المجال الفقهي وعلوم 

ثم  المعرفية،  المجالت  بقية  على  عموما  الدين 

و�صيلحظ  الثانية.  المرتبة  في  التاريخي  المجال 

كذلك ال�صمور الظاهر للعلوم العقلية التجريبية من 

ح�صاب وفلك وتوقيت وطب.. وتبقى هذه ا�صتنتاجات 

مثال،  تنبكت  مخطوطات  اأن  ذلك  فح�صب،  اأولية 

ب��اأوزان  الكواكب  م�صارات  »معرفة  فيها  تتداخل 

الآلت المو�صيقية، واأ�صعار فحول ال�صعراء بمقولت 

وقد   
)5(

الفقه.« بنوازل  التاريخ  ووثائق  المتكلمين، 

اإلى تحقيق الن�صو�س  لجاأ باحثون مغاربة وغيرهم 

الإفريقية المخطوطة ون�صرها، ولعل رهانهم هو -ما 

. و�صارت 
)6(

ي�صّميه العروي- »تو�صيع مفهوم الوثيقة«

من  للباحثين  متاحة  قبل،  فيما  مخطوطة  ن�صو�س 

مختِلف التخ�ص�صات العلمية، اإذ اإن »مهمة الدار�س 

تاريخ  الوثائق. مادام هناك  الأولى هي البحث عن 

)7(

وموؤرخون فالبحث عن الوثائق ن�صاط متوا�صل.«

ق�صايا التحقيق من خالل »معراج ال�صعود« 

و»اإخبار الأحبار«: 

�صاأتطرق اإلى بع�س ق�صايا التحقيق في الكتابين 

بالذات؟  هذين  لماذا  �صائل:  ي�صاأل  وقد  الآتيين، 

ذلك  اأتى  واإنما  الكتابين،  اختر  فلم  يقال،  والحّق 
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المتداولين  المعرفة  لمجالي  مّثال  بحيث  عفوا، 

بكثرة في المنطقة الإفريقية، وهما الفقه والتاريخ. 

اأما الكتابان فهما:

م��ع��راج ال�����ص��ع��ود: ه��و ك��ت��اب األ��ف��ه اأح��م��د بابا   -

التنبكتي )1036ه�( عن م�صاألة ال�صترقاق، وهو 

في اأ�صله اأ�صئلة وردت اإليه من بع�س علماء �صو�س 

وتوات واأجاب عنها. �صدر عن معهد الدرا�صات 

الإفريقية بالرباط عام 2000، بتحقيق وترجمة: 

فاطمة الحّراق وجون هانويك، �صل�صلة ن�صو�س 

�س،   118 في  العربي  الق�صم  يقع   .)7( ووثائق 

الفهار�س  مع  ���س،   65 في  النجليزي  والق�صم 

والتقديم لكل منهما.

امحمد  تاأليف  الآب���ار،  باأخبار  الأح��ب��ار  اإخ��ب��ار   -

ترجمة  )1340ه����(؛  الديماني  ي��وره  اأحمد  ابن 

معهد  الح�صن.   ولد  اأحمد  تحقيق  مارتي؛  بول 

الدرا�صات الإفريقية، الرباط، 1992. وهو كتاب 

الق�صم  يقع  �صنقيط.  ب��الد  اآب��ار  ببع�س  يعّرف 

العربي في 76 �س، والق�صم الفرن�صي في 48 �س 

مع الفهار�س والتقديم.

I. ق�سايا نظرية: 

ياأتلف الكتابان في ق�صايا نظرية ترتبط بالتحقيق، 

واأظن اأنه من الأهمية الوقوف عند بع�صها:

1. �لتحقيق و�لترجمة:

عدد  في  والترجمة  التحقيق   
ْ
فعلي ت��الزم  لي�س 

من المخطوطات المحققة منعدما فيما �صبق، ومن 

مع  م�صتجدة  خ�صي�صة  الظاهرة  ه��ذه  فلي�صت  ثم 

مطبوعات  في  نجدها  اإذ  والإخبار،  المعراج  كتابْي 

كثيرا  ترجموا  الذين  خ�صو�صا   ،
)8(

الم�صت�صرقين

اإلى اللغات الحية كالفرن�صية  من الن�صو�س العربية 

والنجليزية والألمانية..، حيث »نتحدث عن المحقق، 

و�صمنيا نتحدث من خالله عن المترجم. وذلك لأنهما 

)9(

معا يعمالن معا على ما ن�صميه ب�»اإيجاد الن�س«.

من�صورات  في  �صارية  الظاهرة  ه��ذه  ت��زال  وم��ا 

الدرا�صات  معهد  مثل  ع��دي��دة،  علمية  موؤ�ص�صات 

 )10(

الأمازيغية للثقافة  الملكي  والمعهد  الإفريقية، 

 
)11(

العلمية لالأبحاث  الأعلى  والمجل�س  بالرباط، 

بمدريد وغيرها. 

اإلى  ترجمه  فقد  ال�صعود،  لمعراج  بالن�صبة  اأما 

فيما   ،John Hunwick هانويك  جون  الإنجليزية 

ترجم بول مارتي اإخبار الأحبار اإلى الفرن�صية. فاإن 

فاإنه  وا�صحا،  المعراج  محققْي  بين  التن�صيق  كان 

 ،1920 عام  تمت  ترجمته  لأن  غائب،  الإخبار  في 

وهي بهذا اأ�صبق على تحقيقه عام 1992. بمعنى اأن 

الن�س ترجم اإلى الفرن�صية بعد ما ن�صره الم�صت�صرق 

في  »مهمة  كتابه  في   René Basset با�صي  ريني 

�صنة  ال�صادر   Mission au Sénégal ال�صنغال« 

تحقيق  على  اأ�صبق  هنا  فالترجمة  ثم،  ومن   .1911

فاأي  با�صي.  ن�صرة  على  ولي�س  الح�صن،  ولد  اأحمد 

اأو محقق، ينقل في الغالب الن�س المخطوط  نا�صر 

اإلى الم�صتوى الطباعي، قبل اأن ي�صرع في ترجمته؛ 

اأو  التحقيق  بين  يجمع   
)12(

م���زدوج بعمل  يقوم  اإن��ه 

التحقيق  و�صيط  يغيب  اأن  ويمكن  والترجمة،  الن�صر 

اأو الن�صر اأحيانا:

ق اأو من�صور                                        ن�س مترجم ن�س مخطوط                                    ن�س محقَّ
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في  ي�صترك  حيث  ون�صره،  المخطوط  ال��ت��راث 

ذلك محققان، وهذه بع�س الأمثلة:

اأ�صهى العلوم واأطيب الخبر في �صيرة الحاج عمر   •
محمد  خديم  وتقديم  تحقيق  ك��م��را[؛  �مو�صى 

معهد  الرباط:  ال�صكري.  واأحمد  امباكي  �صعيد 

الدرا�صات الإفريقية، 2001. 

ابن  الح�صن  ب��ن  محمد  الحمدونية،  التذكرة   •
عبا�س،  وبكر  عبا�س  اإح�صان  تحقيق:  حمدون، 

دار �صادر، بيروت، 1996.

بن  الح�صن  والحكم،  الأم��ث��ال  ف��ي  الأك���م  زه��ر   •
ومحمد  حجي  محمد  تحقيق:  اليو�صي،  م�صعود 

والدرا�صات  الأبحاث  معهد  من�صورات  الأخ�صر، 

للتعريب، الرباط، 1981.

ال�صعادة الأبدية في التعريف بم�صاهير الح�صرة   •
المراك�صي،  الموقت  اب��ن  محمد  المراك�صية، 

المطبعة  متفكر،  واأحمد  جالب  ح�صن  تحقيق: 

والوراقة الوطنية، مراك�س، 2002.

الجراوي،  العبا�س  اأب��ي  �صعر  على  الم�صتدرك   •
دار  كناني،  ور�صيد  التهالي  الب�صير  تحقيق: 

النجاح الجديدة، الدار البي�صاء، 2005.

التكرور،  علماء  اأعيان  معرفة  في  ال�صكور  فتح   •
الولتي؛  البرتلي  ال�صديق  بكر  اأب��ي  بن  محمد 

حجي.  ومحمد  الكتاني  اإبراهيم  محمد  تحقيق 

بيروت: دار الغرب الإ�صالمي، 1981.

ثمرة  كانا  والإخ��ب��ار،  المعراج  العملين،  وك��ال 

الترجمة.  الى  اإ�صافة  التحقيق  في  ثنائي  مجهود 

العمل  فاعلية هذا  وتتبين  ن.  ُم�صْ وهو عمل مزدوج 

ومراجعته  المحققْين  عمل  تكميل  ف��ي  الثنائي 

و�صبطه، اإذ اإن الإنتاجات العلمية والفكرية الر�صينة 

على  اقت�صرت  واإن  كثيرة،  بعيون  ُتفح�س  اأن  لبد 

كما  والتحريف.  وال�صَقط  الوهم  فيها  َكُثَر  اثنتين، 

اأن العمل الثنائي ي�صّرع وتيرة ال�صتغال، ف�صال عن 

المبني  الفردي  العمل  عك�س  على  المعارف.  تبادل 

فاطمة  تقول  وقته.  �صعة  ومدى  المحقق  مزاج  على 

قمنا  ثانية،  مرحلة  ال�صدد:«وفي  هذا  في  الحّراق 

النجليزية،  اللغة  اإل��ى  المحققة  الن�صخة  بترجمة 

اأ�صفل ال�صفحات بالكتب والأعالم والدول  معرفين 

الموؤلف..  اإليها  ي�صير  التي  والع�صائر  وال�صعوب 

جون  و�صديقنا  زميلنا  بمعرفة  ذلك  في  م�صتعينين 

من  وم�صتفيدين  والميدانية،  الأكاديمية  هانويك، 

�صبكة ات�صالته الوا�صعة وتجربته الطويلة في مجال 

)14(

الدرا�صات الإفريقية.« 

II. ق�سايا منهجية: 

�صنقف هنا عند بع�س الق�صايا المرتبطة بمجال 

التحقيق، اأي »اإخراج ن�س معين في �صكل اقرب اإلى 

المقارنة  على  اعتمادا  موؤلفه  تركها  التي  ال�صورة 

 ومن ذلك:
)15(

بين الن�صخ التي بقيت من الكتاب.«

دو�فع �لتحقيق:  .1

التحقيق  دواف��ع  »اأن  اإل��ى  الباحثين  اأح��د  ي�صير 

والكتب  المحققين  كثرة  كثيرة  التحقيق  واإع���ادة 

يرجع  بع�صها  اأن  ويالحظ  والتحقيقات..  المحققة 

المحقق،  الكتاب  اإلى  يرجع  وبع�صها  التراث،  اإلى 

دوافع  وتتفق   
)15(

اإل���خ.« بالمحقق،  يتعلق  ما  ومنها 

تحقيق  اأه��م��ي��ة  ف��ي  والإخ���ب���ار  ال��م��ع��راج  محققي 

الكتاب  الح�صن:«يبقى  ول��د  يقول  حيث  الكتابين، 

اأن  نرجو  ن��ادرة،  وجغرافية  وتاريخية  لغوية  وثيقة 

مظلوم،  بتراث  التعريف  في  اإ�صهاما  ن�صرها  يكون 

 كما ترى فاطمة الحّراق 
)16(

واأداة نافعة للباحثين.«

اأحمد  واأجوبة  ال�صعود  لمعراج  البالغة  الأهمية  »اأن 

بابا الأخرى حول ال�صترقاق، تكمن في كونها ت�صّكل 

المالكي،  الفقه  في  �صا  موؤ�صِّ ا  ن�صّ الوقت  نف�س  في 

ال�صودان  تاريخ بالد  اأ�صا�صيا من م�صادر  وم�صدرا 

على  تاأكيده  اإلى  فبالإ�صافة  الحديث.  الع�صر  في 
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عند  ال�صترقاق  تحكم  التي  ال�صرعية  ال�صوابط 

اأحمد  لنا  يقدم  الإ���ص��الم��ي،  الغرب  في  المالكية 

بالد  عن  مف�صلة  »معلومات  الأجوبة  هذه  في  بابا 

)17(

ال�صودان وتاريخ انت�صار الإ�صالم بها.«

عن  تنف�صل  ل  هنا  التحقيق  دواف��ع  اأن  بمعنى، 

خ�صو�صا  فاعليته،  واإث��ب��ات  التحقيق  عمل  ت�صويغ 

عندما يتحدث المحققون عن ن�صو�س افريقية ظلَّ 

الإن�صانية، ومن  العلوم  الزورار عنها مدة في حقل 

ثم فالدافع الأ�صل – كما ا�صتح�صره ولد الح�صن- 

هو »التعريف بتراث مظلوم«، بتعبيره.

العنوان:   .2

»معراج  هكذا  الكتاب  غ��الف  في  العنوان  ورد 

ال�صعود، اأجوبة اأحمد بابا حول ال�صترقاق«. ويتبين 

الباحث فيه �صقين: 

تقليدي: اأتى على �صاكلة العناوين القديمة، لكنه   -

غير وا�صح ومخت�صر بهذه ال�صيغة.

بدليل  المحققين  و�صع  من  اأن��ه  يظهر  حديث:   -

ت�صمنه ل�صم الموؤلف ولقبه.

وقد لحظت اأن التقديم لم يهتم بتحليل العنوان 

ول الإ�صارة اإلى دللته اللغوية المبا�صرة، حتى ظننت 

اأن �صيغة العنوان هي كما ُذكر. لكن المحققين اأثبتا 

في طالعة الن�س المحقق العنوان الكامل الم�صجوع 

اأو  ال�صود،  ُمَجلَّب  حكم  نيل  اإلى  ال�صعود،  »معراج 

 
)18(

ال�صودان.« مجلوب  لأ�صناف  والبيان،  الك�صف 

فلماذا اّطراح هذا العنوان من غالف الكتاب؟

ن�صو�صا  الكتاب  في  اأدرج���ا  لأنهما  بب�صاطة، 

اأخرى تاأتلف مع المعراج )�س. 51-70( في مو�صوع 

ال�صترقاق وهي:

ا�صتفتاء �صعيد بن اإبراهيم الجّراري: 48-43.  -

 اأحمد بابا حول ال�صترقاق �عن اأ�صئلة 
)19(

اأجوبة  -

يو�صف بن اإبراهيم الإِي�ِصي[: 91-79.

كامال،  المعراج  عنوان  اأثبتا  لو  الأف�صل  وك��ان 

»م��ع��راج  م��ث��ال:  الأخ�����رى،  الأج���وب���ة  وذك����را عقبه 

اأجوبة  ومعه  ال�صود،  ُمَجلَّب  حكم  نيل  الى  ال�صعود 

ال�صق  فقط  اأثبتا  اأو  بابا«،  لأحمد  ال�صترقاق،  في 

لأن  ال�صترقاق«،  ح��ول  بابا  اأحمد  »اأج��وب��ة  الثاني 

معراج ال�صعود هو عبارة عن اأجوبة في ال�صترقاق 

�صقي  بين  »ال���واو«  العطف  اأداة  اأ�صافا  اأو  اأي�صا، 

بابا  اأحمد  واأجوبة  ال�صعود  »معراج  هكذا  العنوان 

حول ال�صترقاق«. ذلك اأن الخيط الجامع بين جميع 

الأكبر  هو  المعراج  لكن  ال�صترقاق،  هو  الن�صو�س 

العنوان  رواي��ة  اختالف  م�صاألة  توجد  كما  حجما. 

التي تنّكب المحققون ذكرها، ففي ن�صخة »اأ« وردت 

 
)21(

 بدل »معراج«، وفي ن�صخة »ج«
)20(

كلمة »معارج«

ترجم  وق��د  »مجلب«.  ب��دل  »مجلوب«  كلمة  وردت 

العنوان الكامل بالنجليزية اإلى:

The ladder of ascent towards grasping the 

law concerning transported black africans.

�ُصلَّم  هكذا:  تكون  العربية  اإل��ى  ترجمته  ولعل 

بنقل  المتعّلق  ال��ق��ان��ون  ا�صتيعاب  نحو  ال�صعود 

الأفارقة ال�صود. 

عليه طابعا ع�صريا  اأ�صفى  المترجم  اأن  بمعنى 

رغبة  اأن  اأي�صا  ونفهم  العربي،  غير  يفهمه  لكي 

اأحمد بابا هي ا�صتيعاب م�صمون فتواه التي ت�صتلزم 

»المعراج« من  لفظ  ُيعلم في  ما  اإليها، مع  ال�صعود 

ا�صتدعاء لمعجزة الإ�صراء والمعراج. اأما فيما يتعلق 

بكتاب الإخبار، فلم يقف محققه عند تحليل عنوانه 

باأخبار  الأحبار  »اإخبار  وال�صجع:  بالجنا�س  الطافح 

اأي�صا:  م�صجوعا  الفرن�صية  اإلى  وترجم   ،
)22(

الآب��ار«

 Renseignements des lettrés sur l’histoire

des puits

اإذ  المتن،  في  فرعية  عناوين  غياب  ُيلحظ  كما 

ولو  الآبار كل على حدة،  بتاأريخ  الكتاب متخ�ص�س 
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عمد المحقق اإلى و�صع عنوان كل بئر بين معقوفين 

ر على  ْكْت[ َلي�صَّ هكذا مثال: �بئر اإيَكيدي[. �بئر اأْنتافُّ

القارئ التما�س مظانه.

منهج �لتحقيق:   .3

المعتمدة  الن�صخ  و�صف  اإل��ى  المحققون  تطرق 

وبيان طريقة العمل، مع الإ�صارة اإلى فوائت الأعمال 

ال�صابقة ونواق�صها. وقد ذكر محقق الإخبار في هذا 

الباب الن�صخ التي اعتمدها في التحقيق وهي ثالث 

نَّا(،  بدِّ ون�صرة  الألفعي،  ومخطوطة  با�صي،  )ن�صرة 

ا�صتدراكاته  ذكر  ثم  َهناِتها.  بع�س  وبّين  وو�صفها 

عليها المتمثلة في »اإخراج ن�صخة �صحيحة وا�صحة 

اأ�صماء  �صبط  طريق  ع��ن   ،
)23(

ال��ك��ت��اب« ن�س  م��ن 

الأعالم الأمازيغية ح�صَبما ُتنطق به، وتحديد مواقع 

بالأعالم  والتعريف  الكتاب،  في  المذكورة  الأماكن 

المذكورين فيه. وتبّين الجهد الكبير في ذلك، بحيث 

المجال  اإلى  المحقق  انتماء  اأهمية  للُمطالع  تتجلى 

الجغرافي للموؤلف، اإذا تعلق الأمر بمثل كتاب »اإخبار 

الفردية  والأعالم  بالم�صطلحات  الحابل  الأحبار«، 

ي�صتع�صي  ما  وهو  المحلية،  والجماعية  والجغرافية 

رغم جهوده-   - المحقق  ولعل  الوافد.  على  اإدراكه 

لي�صت  الكتاب  تحقيق  في  المحاولة  »هذه  باأن  يقّر 

اإل اجتهادا �صادرا عن غير متخ�ص�س ول متمر�س، 

الباحثين،  اأيدي  بين  الن�س  و�صع  مطمحها  فغاية 

)24(

وا�صتثارة هممهم لغنائه وتو�صيحه.«

في  �صعبا  الإخ��ب��ار  تحقيق  يكن  فلم  ث��م،  وم��ن 

ق  المحقِّ ال�صابقة على  الن�صرات  �صّهلت  متنه، حيث 

اأن ال�صعوبة تكمن في ال�صبط والتخريج  اإل  عمله، 

والترجمة. 

حيث  �صابقه،  عن  مختلفا  المعراج  تحقيق  ويعد 

ن�صخها  وت��ع��ددت  المحققة،  الن�صو�س  ت��ع��ددت 

المحققان:«اهتممنا  يقول  والمن�صورة،  المخطوطة 

في مرحلة اأولى باإخراج ن�صخة تامة و�صحيحة لهذه 

الن�صو�س، وذلك بمقابلة الن�صخ التي اخترنا العتماد 

عليها فيما بينها، م�صجلين اأ�صفل ال�صفحات الفروق 

بين الن�صخ، بعد تخريج الآيات القراآنية والأحاديث؛ 

رجعنا اإلى بع�س الم�صادر التي نقل عنها المفتي اأو 

وي�صيف   
،)25(

الت�صحيح.« اأو  التاأكد  ق�صد  الم�صتفتي 

وتنظيم  والترقيم  بالر�صم  تتعلق  اأم��ورا  المحققان 

المتن. ومادام المحققان باإزاء ثالثة ن�صو�س، فقد 

تجمعت لديهم ن�صخ كثيرة وهي:

خا�صة  للمحققين  م�صكلة  الكثرة  هذه  طرحت 

هذه  في  العمل  ما  ن�صخة(،   18( للمعراج  بالن�صبة 

الحال؟ 

الن�صخ  كثرة  المنّجد:«عند  الدين  �صالح  يقول 

نالحظ اأحيانا اأن ثالث ن�صخ، اأو اأكثر اأو اأقل، تت�صابه 

ت�صابها كبيرا في اأخطائها اأو هوام�صها اأو نق�صها اأو 

واحد. في مثل هذه  اأ�صل  نقلت عن  وتكون  زيادتها، 

الحالة تجعل الن�صخ المت�صابهة فئات، ويرمز اإلى كل 

فئة بحرف: )الفئة اأ، الفئة ب، الفئة ج(، ويتخذ من 

اختالفات  اإثبات  عند  تمثلها  واح��دة  ن�صخة  فئة  كل 

الن�صخ  تفريع  اإلى  المحققان  عمد  وقد   
)26(

الن�صخ.« 

اإلى خم�س مجموعات ت�صترك في �صمات معينة - وهو 

مذهب المنّجد- بحيث ا�صتخل�صا في خاتمة المطاف 

 التي �صغناها على ال�صكل الآتي: 
)27(

�صجرة النُّ�َصخ

العنوان 

ا�صتفتاء 

الجراري

معراج ال�صعود

اأجوبة احمد بابا عن اأ�صئلة 

الإي�صي

المجموع

218323عدد الن�صخ
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التفريع  ه��ذا  م��ن  »انطالقا  المحققان:  يقول 

الفرع  اأمام �صجرة ذات فرعين. فهناك  اأننا  يتبين 

الن�صخ  اقرب  وهو  الأول��ى  المجموعة  من  المنحدر 

انحدرت  الفرع  هذا  ومن   )...( الأم  الن�صخة  اإلى 

�و[   )...( والرابعة  والثالثة  الثانية  المجموعات 

 وقد اختار المحققان من 
)28(

المجموعة الخام�صة.«

كل ما �صلف اأربع ن�صخ لتحقيق المخطوط.

III. ق�سايا اإجرائية: 

الن�صو�س  م��ت��ن  ف��ي  المحققين  بعمل  تتعلق 

وتنظيم..  وتوثيق  وتخريج  مقابلة  من  المحققة، 

اإلى متن  الن�س  المحقق  يق�صم  اأن  العادة  اإذ جرت 

في  المتون  وتعددت   .
)29(

هام�صين( )اأو  وهام�س 

عدة  بن�صو�س  المحققان  ا�صتغل  بحيث  المعراج، 

حاول  وقد  ذك��ره.  �صبق  كما  مو�صوعها  في  تاأتلف 

واختيار  الن�صخ  ترتيب  طريق  ع��ن  الن�س  خدمة 

الأف�صل منها، ثم المقابلة بينها، لت�صحيح الن�س. 

وجاء المتن منظما وم�صححا اإلى حد كبير، ون�صوق 

هنا بع�س الملحوظات على ذلك:

كثيرا،  عليها  المحققان  حر�س  ال��م��ق��اب��ل��ة:   -

هو  اإذ  مخطوط،  اأي  تحقيق  اأ�صا�س  هو  وهذا 

مكّمالت  ِعداِد  في  يدخل  بقي  وما  واأ�ّصه،  لّبه 

بين  مقابلة  م��ن  �صفحة  تخلو  ول  التحقيق. 

الن�صخ واثبات الفروق في الهام�س، عن طريق 

المحققين  بين  انت�صر  وقد  ن�صخة.  كل  ترميز 

الهوام�س  اإثقال  في  تتجّلى  التحقيق  قيمة  اأن 

تقترن  القيمة  تلك  اأن  حين  في  فيها،  والتزيد 

ن�صخ  على  مقابل  �صحيح  ن�س  اإخ��راج  بمدى 

المحقق  اأهمل  فقد  الإخبار،  في  اأما  اأخ��رى. 

وكان  الموجودة،  الن�صخ  بين  المقابلة  جانب 

تكن  ولم  الحا�صل،  تح�صيل  باب  من  عر�صها 

بحيث   ،
)30(

ال��ن�����س خ��دم��ة  ف��ي  ل��ه  م�صتفادا 

في  الأل��ف��ع��ي  ن�صخة  دور  م��ا  ال�����ص��وؤال:  ُي��ط��رح 

على  كلية  �صبه  ب�صفة  اعتمد  اإذا  التحقيق 

با�صي؟ ن�صرة 

 الأبيات 
)31(

التخريج: لم يهتم المحققان بتخريج  -

القليلة الواردة في الن�س ول تحديد بحورها، رغم 

�صهرة بع�صها. وُيلحظ اهتمام بتخريج الأحاديث 

حاح والم�صاند وال�ّصنن وغيرها، باإيراد  من ال�صّ

وتحديد  الهام�س،  في  للحديث  الكامل  الن�س 

المحققة  الن�صو�س  لأن  �صروري  وهذا  درجته. 

فقهية عموما، ونوازلية خ�صو�صا. وفي الإخبار، 

ُيغنيه بعدد من التخريجات  اأن  قه  ا�صتطاع محقِّ

موا�صع  وتحديد  بحورها،  تحديد  مع  لالأبيات 

بدقة،  والجماعية  والجغرافية  الب�صرية  الأعالم 

انطالقا من انتمائه اإلى المنطقة، خ�صو�صا اأن 

- 11 -

�سجرة ُن�َسخ »معراج ال�سعود«
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اأمازيغية  الكتاب  في  بها  المعّرف  الآب��ار  غالب 

�صنهاجية. 

الترقيم: حيث يلحظ النق�س في اإثبات عالمات   -

موؤلفي  اأن  علما  الموا�صع،  بع�س  في  الترقيم 

ع�صر اأحمد بابا يتو�صلون باأ�صلوب ال�صجع، يقول 

اأحدهم: »اإلى الفقهاء الأجلة الأعيان وم�صابيح 

وال��ب��ي��ان  التب�صرة  ل��ه  م��م��ن  ال�����ص��ودان  اإق��ل��ي��م 

اأبا  المفيد  الحافظ  المجيد  الفقيه  وخ�صو�صا 

للدين،  اهلل  اأبقاه  ب��اب،  اأحمد  �صيدي  العبا�س 

المحققان  وظف  ولو   
)32(

للم�صتفيدين.« وعمدة 

ال��وق��ف  م��واط��ن  لتبّينت  ال��ت��رق��ي��م،  ع��الم��ات 

وم�صابيح  الأعيان،  الأجّلة  الفقهاء  هكذا:»اإلى 

والبيان،  الّتب�صرة  ل��ه  مّمن  ال�����ص��ودان،  اإقليم 

اأبا  وخ�صو�صا الفقيه المجيد، الحافظ المفيد، 

للّدين،  اهلل  اأبقاه  ب��اب،  اأحمد  �صيدي  العبا�س 

وُعمدة للم�صتفيدين.«

المعراج  تحقيق  ق��وة  تتجلى  ال��ق��ول،  وحا�صل 

الإخ��ب��ار  تحقيق  يتميز  ح��ي��ن  ف��ي  ال��م��ق��اب��ل��ة،  ف��ي 

وربما  الن�س.  فهم  في  الم�صاعدة  بالتخريجات 

غربي  المعراج  محققي  توّجه  اأن  ذلك،  في  ال�صبب 

في ن�صر الن�صو�س المخطوطة، وي�صتلهم من منهج 

ن�صرات الم�صت�صرقين التي تركز على تخريج ن�صخة 

محقق  اه��ت��م  حين  ف��ي  الإم���ك���ان،  ق��در  م�صححة 

طبيعة  ب�صبب  الهام�س،  في  الن�س  بخدمة  الإخبار 

الجلي  والح�صور  الل�صانية،  اللغوية  الن�س  ه��ذا 

لتخ�ص�س المحقق الأدبي ال�صعري في ذلك. 

IV. ق�سايا لغوية: 

الحاج  ابن  جعفر  د.  يقول  اللغوي:  الم�ستوى   .1

ومقامات  م�صتويات  هي  »الن�صو�س  ال�صلمي: 

يعيها،  اأن  المحقق  على  يجب  لغوية،  ودرج��ات 

يقدم  اأن  قبل  ي��ف��رزه��ا،  واأن  ي�صبطها،  واأن 

م�صتويات  الكتابين  وف��ي   
)33(

تحقيقها.« على 

يتجاور  عربية،  وغير  عربية  م��ت��ع��ددة،  لغوية 

والأعجمي،  والعربي  والعامي،  الف�صيح  فيها 

العامية،  والعربية  الف�صيحة،  العربية  وه��ي 

واأكتفي   .
)34(

الإف��ري��ق��ي��ة واللغات  والأمازيغية، 

في  تبدو  التي  العامية  العربية  من  بنماذج  هنا 

المعراج في عبارات منها:

وكذلك هذا العرب ال�صيويين. )�س 81(.   -

وما في علمكم مما لم ن�صمعوه.. )�س 80(  -

-  فما وجدناه ن�صتروه.. ) �س 89( 

لأننا ل نروا من يعترف.. )�س 88(.   -

لم ن�صمعوا بهم.. )�س 80(.   -

دون  من  هي،  كما  المعراج  محققا  اأثبتها  وقد 

اإلى ذلك في  اأو الإ�صارة  الت�صرف فيها بالت�صحيح 

التقديم اأو في الهام�س،  والملحظ اأن �صيوع العامية 

الفقيه  لغة  في  ولي�س  الم�صتفتين  ال�صائلين  لغة  في 

فكيف  للمحقق،  بالن�صبة  اإ�صكالية  وهي  بابا،  اأحمد 

بالت�صرف في  اتُّهم  فاإذا �صححها  �صيتعامل معها؟ 

الموؤلف  »كالم  قاعدة  ومخالفة  المخطوط  الن�س 

بتجويز  اتُّهم  ه��ي،  كما  تركها  واإذا  عليه«،  ُحُب�ٌس 

في  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ون��ج��د  ع��ن��ه.  والتغافل  اللحن 

بم�صتويات   
)35(

والموري�صكية المغربية  المخطوطات 

َلمي  ال�صُّ الحاج  ابن  جعفر  د.  �صنفها  كثيرة  لغوية 

المخزنية،  والعربية  والأدبية،  العلمية  العربية  اإلى: 

والعربية  العدلية،  والعربية  ال�صوفية،  والعربية 

التجارية،  و »اإن عدم النتباه اإلى خ�صو�صيات هذه 

فيها،  المخت�صة  الدرا�صات  معاجم  فقدان  اأو  اللغة 

)36(

يجعل الباحث يرتبك عند قراءتها.«
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ال�سكل وال�سبط: له ح�صور جليٌّ في الكتابين،   .2

الكلمات  من  كبيرا  ع��ددا  ي���وردان  اأنهما  ذل��ك 

التي  المحلية  الأع��الم  واأ�صماء  والم�صطلحات 

والإفريقية،   
)37(

الأمازيغية اللغات  اإل��ى  تنتمي 

اأم��را  الكلمات  �صكل  اإل���ى  ال��ل��ج��وء  ك��ان  ل��ذل��ك 

اإذ  المحققون،  له  �صروريا جدا. وهذا ما فطن 

اللفظ  »ينبغي �صبط  اأنه  الخت�صا�س  اأهل  يرى 

الُم�ْصِكِل، اأو الغام�س، اأو الم�صتبه، اأو الذي ُغِلَط 

�صليما  واإظ��ه��اره  �صبطه  فينبغي  فيه،  ُيْغَلُط  اأو 

ُيقراأ على وجهه ال�صحيح دون تردد  قويا جليا، 

في  الم�صكولة  الكلمات  بين  ومن   
)38(

توقف.« اأو 

ُدْم،  َدَعَنْنَكا،  ُهْنُبر،  �ُصْنَغي،  مثال:   
)39(

المعراج

َكْنَب�ِس،  ُكْتُكِلي،  َدُكْنَبا،  ُيْرَبا،  ُكُر،  ِكَرْي،  اأْرِمَنة، 

في  ومنها  �َصْنَكَرى...  ُفوَفنا،  َبْنَبَر،  ُجْلُف،  َكَنْو، 

ْغَنْجُبْرْت، 
َ
اأ َكَدْرِنيْت، 

َ
اأ اْنَبْنَبه،  مثال:   

)40(

الإخبار

اإيْم�ِصْك�ِصِلْن،  اآْم��ِل��ي��ْل،  اْن���َوْع���َم���ْرْت،  ��َرْم،  َغ�����صْ

اْنواْك�ُصوُط، َتْمَغْرْت.. 

الّر�سم: من المعلوم اأن الر�صم القديم المتعامل   .3

نظيره  ي��خ��ال��ف  ال��م��خ��ط��وط��ات  ع�صر  ف��ي  ب��ه 

المحققون  الحديث في مظاهر كثيرة، وينق�صم 

في طريقة التعامل معه اإلى فريقين:

القديم  ال��ر���ص��م  م��واف��ق��ة  اإل���ى  ي��دع��و  ف��ري��ق   .1

بالحديث، والت�صرف في كل ما يخالفه.

ببع�س  الحتفاظ  ���ص��رورة  ي��رى  اآخ��ر  فريق   .2

�صالح  المحقق  يمثله  وممن  الخ�صائ�س، 

الأل��ف��اظ  »اأم���ا  ي��ق��ول:  حيث  المنجد  ال��دي��ن 

اإثبات  راأي��ي  في  فالأف�صل  األفها  المنزوعة 

وه��اوؤلء  لكن،  بدل  لكن  مثال:  فيها،  الأل��ف 

بدل من هوؤلء، وهاذا بدل من هذا.. ولبد 

ُيثبت  العربي  المغرب  اأن  اإل��ى  الإ���ص��ارة  من 

الأل��ف��اظ  ه��ذه  ف��ي  الأل���ف  ه��ذه  الكتابة  ف��ي 

)41(

كلها.«

قواعد  اعتمدنا  المعراج:«وهكذا  محققا  يقول 

الر�صم المعمول بها اليوم في اللغة العربية، مثل حذق 

 
)42(

الألف من »ذلك« و »لكن«، وكتابة انتهى بدل »ه�«.«

الأول،  الفريق  نهج  المحققون  اعتمد  فقد  وهكذا، 

المتداول  بنظيره  واأب��دله  الر�صم،  في   
)43(

وت�صرفوا

وهو  المخطوط،  به  كتب  الذي  الر�صم  اليوم، عو�س 

مراكز  كل  »اإل��ى  و�صل  ال��ذي  المغربي،  الخط  ر�صم 

هناك  الم�صلمون  وعمل  ال�صحراء،  جنوب  اإفريقيا 

على تدوين مخطوطاتهم بهذا الخط، بل دونوا لغاتهم 

لغة  به  كتبوا  حيث  اأي�صا،  العربي  بالحرف  المحلية 

 
)44(

وال�صنغاي.« والولوف  والهاو�صا  والفولني  البورنو 

عن  يختلف  ما  الحروف  نقط  في  خ�صائ�صه  ومن 

الخط الم�صرقي ) ف =          ق =      (.

وما ي�صتوقف الباحث اأن المحققين �صكلوا بع�س 

ر�صمها،  في  الت�صرف  دون  من  �صلف  كما  الكلمات 

قراءتها  لت�صهل  فيها  المّد  اإثبات  بهم  الأجدر  وكان 

في ا�صتغناء عن ال�صكل اأحيانا، وللتوافق مع كتابتها 

في الر�صم المعا�صر، مثال: ُبْرُن = بورنو. �ُصْنَغْي = 

�صونغاي. �ِصي�صاُغ = �صي�صاغو. ُكَنتِّي = كوناتي. ِجنِّ 

باب =  فولني.  ُفاّلن =  بانبارا.  َبْنَبَر =  = جني. 

بابا..

بالر�صم  الهام�س  في  لها  مقابل  اإيراد  ل  و)لم( 

مرفقة  الترجمة  توجد  اأنه  خ�صو�صا   ،
)45(

الالتيني

بالن�س العربي. ولعل المترجم هانويك قد َوِهَم في 

 ،»Al-Jirari« كتابة ا�صم العلم »الجراري« حين كتبه

والأ�صح الَجّراري -ولي�س الِجراري- ن�صبة اإلى اأولد 

في  العربية  القبائل  اإح��دى  َج��ّرار،  اآي��ت  اأو  َج��ّرار، 

نواحي مدينة تزنيت في �صو�س بجنوب المغرب.

 ) = . =.(  ) = . =.(
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من خالل ما �صلف، تتبين الجهود الم�صنية التي 

بذلها محققو التراث الإفريقي المخطوط في �صبيل 

يت�صم  اأنه  الباحثين، خ�صو�صا  بين  ون�صره  اإخراجه 

ب�صخامته وتعدد مجالته المعرفية من جهة، وتعدد 

هنا  من  الل�صانية.  وخ�صو�صياته  اللغوية  م�صتوياته 

وجب التفكير في �صياغة م�صروع مو�ّصع لتحقيق هذه 

لأف�صل  جائزة  وتخ�صي�س  ون�صرها،  المخطوطات 

اأن  يعلمون  والباحثون  اإل��خ،  الباب  هذا  في  تحقيق 

جهود  طريق  ع��ن  ب��داأ  ق��د  ال��ت��راث  بهذا  الهتمام 

وتحقيقه  وفهر�صته  جمعه  في  الموؤ�ص�صات  بع�س 

ومكتبة  ب��اب��ا،  اأح��م��د  معهد  م��ث��ل  ب���ه،  وال��ت��ع��ري��ف 

مّما  ومكتبة  والتوثيق،  للمخطوطات   
)46(

ال��ون��َك��ري

 للمخطوطات والوثائق بتنكبتو، وموؤ�ص�صة 
)47(

حيدرة

الفرقان للتراث الإ�صالمي بلندن، ومعهد الدرا�صات 

الإفريقي  الثقافي  والمعهد  بالرباط،  الإفريقية 

العربي بالقاهرة.. وغيرها. ورغم الجهود المبذولة، 

التراث  هذا  لإنقاذ  واغتنائها  اّطرادها  من  فالبد 

في  الأنترنت  �صبكة  على  وتوفيره  رقميا،  وحفظه 

اإلكتروني  موقع  في  والمطبوعة  المخطوطة  �صورته 

متخ�ص�س بذلك.

ينظر عنها الفهار�س التي ن�صرتها موؤ�ص�صة الفرقان للتراث   .1

الوثائق  دار  مخطوطات  فهر�س  وه��ي:  بلندن  الإ�صالمي 

مخطوطات  وفهر�س   .1995 بكادونا،  النيجيرية  القومية 

بتنبكتو،  التاريخية  والبحوث  للتوثيق  بابا  اأحمد  مركز 

مالي، 1996. وفهر�س مخطوطات مكتبة مورمباي �صي�صي 

نيا�س  اإبراهيم  ال�صيخ  ومكتبة  �صه  مالك  الحاج  ومكتبة 

جامعة  مكتبة  مخطوطات  وفهر�س   .1997 ال�صنغال،  في 

اإبادان، نيجيريا، 2001. وفهر�س المخطوطات الإ�صالمية 

الإن�صانية– النيجر،  العلوم  في  الأبحاث  معهد  الموجودة 

وفهر�س   .2003 وولتة،  نعمة  مخطوطات  وفهر�س   .2004

 - والوثائق  للمخطوطات  َحْيَدرة  ا  م�مَّ مكتب�ة  مخطوطات 

مالي، 2003.

مخطوط  كتاب  كل  الإفريقي،  العربي  بالمخطوط  نق�صد   .2

اإلى  ينتمي  موؤلف  عن  �صادر  العربي،  بالحرف  مكتوب 

 = الغربية  اإفريقيا   =( ال�صحراء  جنوب  اإفريقيا  مجال 

التي  التكرور(  بالد  الغربي=  =ال�صودان  ال�صودان  بالد 

تمتد حدوده من المحيط الأطل�صي غربا اإلى بحيرة ت�صاد 

�صرقا، فيما تنت�صب الحدود العمودية بين ال�صفة الجنوبية 

ال�صتوائية.  الغابات  نطاق  ومقدمة  الكبرى  لل�صحراء 

وت�صاد  والنيجر  ونيجيريا  ومالي  ال�صنغال  اليوم:  وت�صمل 

وموريتانيا. 

ا�صتفدنا هنا اإلى جانب بع�س الدرا�صات واأعمال الندوات،   .3

الإفريقية  الدرا�صات  معهد  لمن�صورات  توثيقي  كتيب  من 

البيانات الخا�صة بموؤ�ص�صة عبد  2005، وقاعدة  بالرباط، 

العزيز اآل �صعود بالدار البي�صاء على موقعها:

http://www.fondation.org.ma

ينظر التعريف به في معلمة المغرب: 7206/21.  .4

المغراوي،  المكتبات، محمد  من  �صنة  األف  قرابة  تنبكت:   .5

الدرا�صات  معهد  من�صورات   ،12 المعرفة:  م�صالك  �صمن 

الإفريقية الرباط، 2006.

مجمل تاريخ المغرب: 15/1، بيروت، 1996.  .6

نف�صه: 21/1.  .7

جوتهلف  الكتاب«،  ون�صر  الن�صو�س  نقد  »اأ���ص��ول  ينظر   .8

والدرا�صات  و«ال�صت�صراق   ،1995 القاهرة،  برج�صترا�صر، 

 ،1998 ال��ري��ا���س،  النملة،   اإب��راه��ي��م  علي  الإ���ص��الم��ي��ة«، 

بيروت،  ب��دوي،  الرحمن  عبد  الم�صت�صرقين«،  و«مو�صوعة 

.1993

ينظر مقال »اإيجاد الن�س: التحقيق والترجمة«، د. �صعيد   .9

يقطين على الموقع: 

http://www.balagh.com/mosoa/hadith/rs0vkrpy.htm

من من�صوراته في هذا الباب كتاب »اأخبار �صيدي اإبراهيم   .10

الما�صي«، عن تاريخ �صو�س قي القرن التا�صع ع�صر، الن�س 

الأمازيغي مع ترجمات اإلى العربية والفرن�صية والنجليزية، 

الهوام�ض

٭ ٭ ٭
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اعتنى بن�صره عمر اأفا، الرباط، 2004.

من من�صوراته في هذا الباب رحلة »نا�صر الدين على القوم   .11

وتقديم  تحقيق  الحجري؛  قا�صم  بن  اأحمد  الكافرين«، 

قا�صم  كوننكزفلد،  فان  �صورد  الإنجليزية[  ]اإلى  وترجمة 

الأعلى  المجل�س  مدريد:  فيخرز.  خيرارد  ال�صامرائي، 

بالأخطاء،  مليئة  ن�صرة  وهي   .1997 العلمية،  لالأبحاث 

واأف�صل منها ن�صرة محمد رزوق، الدار البي�صاء )1987(، 

الأن��دل�����ص��ي  اأف���وق���اي  »رح��ل��ة  ينظر   .)2004( وب��ي��روت 

 ،85 �س.  ال�صعيدي،  اأحمد  وا�صتدراك«،  نقد  وتحقيقاتها: 

مجلة �صيميائيات، ع 4-3، 2010.

مثال ترجمة الكولونيل جو�صتنار لكتاب الفوائد الجمة في   .12

ا�صناد علوم الأمة للتمنارتي )1060ه�(:

 Al Fawaid Al Jamma bi Isnad ‘Oulomi al Oumma، 

texte arabe du XVII siècle، traduit par le colonel 
Justinard، publications de la section historique 
du Maroc، documents d’histoire de géographie 
marocaines، 1953.

تقديم معراج ال�صعود: 25.  .13

معجم م�صطلحات المخطوط العربي، اأحمد �صوقي بنبين   .14

الح�صنية،  الخزانة  من�صورات  ���س74،  طوبي،  وم�صطفى 

الرباط، 2005.

مجلة  اليعقوبي،  م�صطفى  ال��ت��راث،  تحقيق  ق�صايا  من   .15

التاريخ العربي، �س. 262، عدد 13، يناير 2000.

تقديم اإخبار الأحبار: 13.  .16

تقديم معراج ال�صعود: 13.  .17

معراج ال�صعود: 94.  .18

ذكر المحققان اأن اأحد الباحثين اأدرج هذه الأجوبة �صمن   .19

تقديم  ذل��ك.  اإل��ى  التنبه  دون  وترجمها  ال�صعود  معراج 

المعراج: 33.

معراج ال�صعود: 70، هام�س: 174، وينظر اأي�صا �س. 73.  .20

انظر اللوحة 5: ن�صخة »ج« معراج ال�صعود: 75.  .21

العرب:  ل�صان  العالم.  اأو  ال�صالح  الرجل  َحبر:  ج  اأحبار   .22

في  الأحبار  »من�صوخ  هو  اآخ��ر  كتاب  عنوان  وي�صبه  حبر. 

وتحقيق  درا�صة  الجعبري؛  اإ�صحاق  لأبي  الأخبار«،  من�صوخ 

ح�صن محمد مقبولي الأهدل. بيروت، 1988.

تقديم اإخبار الأحبار: 14.  .23

24.  تقديم اإخبار الأحبار: 14.

25.  تقديم المعراج: 25.

قواعد تحقيق المخطوطات: 14، بيروت، 1987.  .26

للعالقات  ن�صبية  �صجرة  �صكل  على  بياني  »تمثيل  ه��ي   .27

الموجودة بين مختلف ن�صخ ن�س معين. معجم م�صطلحات 

المخطوط العربي: 208. وينظر نماذج من �صجرة الن�صخ 

في اأ�صول نقد الن�صو�س: 20. 30. 33.

28.  تقديم المعراج: 29.

للتخريج  والثاني  الن�صخ،  بين  للمقابلة  الأول  يخ�ص�س    .29

والتوثيق والتعريف بالأعالم وغير ذلك.

30.  يقول المحقق:«ولم نجد بين الن�صخ اختالفا يذكر.« بمعنى 

اأن  لبد  التي  الفروق  يثبت  لم  لكنه  الن�صخ،  بين  قابل  اأنه 

تكون ولو كانت طفيفة.

31.  تنظر ال�صفحات: 52. 64.

باقي  في  كثيرة  اأمثلة  وتنظر   .43 ال��ج��راري:  ا�صتفتاء    .32

ال�صفحات.

الن�س  بتحقيق  وعالقاتها  العربية  اللغوية  الم�صتويات   .33

التراثية،  46، �صمن »تحقيق الن�صو�س  التراثي المغربي: 

الت�صور والواقع«، من�صورات كلية الآداب بالرباط، 2006.

34. voir: Moulaye Hassane، les manuscrits Ajami du 
département des manuscrits arabes et Ajami de 
l’institut de recherches en sciences humaines de 
l’université de Niamey، Niger،  in: chemins du 
savoir: 85، institut des études africaines، Rabat، 

2006.

القوم  على  ال��دي��ن  »نا�صر  رحلة  ال�صدد  ه��ذا  ف��ي  ينظر   .35

الكافرين«، لأحمد بن قا�صم الحجري، تحقيق: اأحمد رزوق،  

ط 1، الدار البي�صاء، 1987، ط 2، بيروت، 2004.

الن�س  بتحقيق  وعالقاتها  العربية  اللغوية  الم�صتويات   .36

التراثي المغربي: 48. 

بع�س الكلمات الأمازيغية توجد بنف�س معانيها في الأمازيغية   .37

بالمغرب، خ�صو�صا الأمازيغية ال�صو�صية )تا�صلحيت( التي 

َتْمَغْرْت  ْمِليْل )الأبي�س(، 
ُ
اأ يتقنها كاتب هذه ال�صطور مثل: 

)الخ�صب(،  و�ْس  ْك�صُّ
َ
اأ )ال�صم�س(،  َتاُفوْكْت  )ال��م��راأة(، 

م�صكل  على  الالئق  المجموع  ينظر  )النمل(..  ِفيْن  ُتو�صْ

اأفا،  عمر  تحقيق:  النفي�صي،  اهلل  عبيد  بن  عمر  الوثائق، 

الرباط،  الأمازيغية،  للثقافة  الملكي  المعهد  من�صورات 

.2008

�صاكر:  اأحمد  المعجمة،  الفهار�س  و�صنع  الكتب  ت�صحيح   .38

102، بعناية: عبد الفتاح اأبي غدة، بيروت، 1993.
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39.  معراج ال�صعود: 96.

40.  اإخبار الأحبار: 74. 

قواعد تحقيق المخطوطات: 20.  .41

42.  تقديم المعراج: 25.

كتابي  في  بالتحقيق  الملحقة  المخطوطات  �صور  تنظر   .43

الر�صم  خ�صائ�س  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  والإخ���ب���ار  ال��م��ع��راج 

المغربي.

ومحمد  اأف��ا  عمر  واآف���اق،  وواق��ع  تاريخ  المغربي،  الخط   .44

المغراوي، �س 67، من�صورات وزارة الأوقاف الرباط، الدار 

البي�صاء، 2007.

المذكورة  الآبار  فهر�س  في  الإخبار  محقق  �صنعه  ما  هذا   .45

�س 74. 

والوثائق  للمخطوطات  الونكري  مكتبة  عن  تقرير  ينظر   .46

بتمبكتو، مختار الونكري، �صمن م�صالك المعرفة: 17.

47. voir: Abdel Kader Hiadara، bibliothèque Mama 
Haidara de Tombouctou،  in: chemins du savoir: 41. 
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لعلي بن 

المديني

مخطوط »الأحاديث المعلالت«

لعلي بن المديني

درا�سة وتحقيق :

�لدكتور: محمد �ل�سيد محمد �إ�سماعيل

باحث في �لحديث �لنبوي �ل�سريف

عجمان - �لإمار�ت
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مخطوط 

»الأحاديث 

المعلالت« 

لعلي بن 

المديني

مقدمــــــة

تعريف �لعلة )لغة(: 

، قال ال�سيوطي في التدريب: ي�سمونه المعلول، وكذا وقع 
)1(

)المعلَّل( ب�سيغة المجهول من باب التفعيل

في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم وهو لحن الأن ا�سم المفعول من اأعلَّ الرباعي ال 

يتاأتى على مفعول، واالأجود فيه ُمَعلُّ بالم واحدة الأنه مفعول اأَعلَّ قيا�ًسا، واأما ُمَعلّل فهو مفعول علل، وهو لغة 

، انتهي. فهذا على القيا�س.
)2(

بمعنى األهاه عن ال�سيء و�سغله

( االإن�سان ِعلة: مر�س. فهو معلول. واأعله اهلل فهو معلول �وهو من النوادر[، وعلَّل  اأما في اللغة فيقال: )ُعلَّ

.
)3(

ال�سيء: بين ِعلته واأثبته بالدليل

وعلى هذا فيجوز اأن يقال: ُمَعلُّ من الفعل اأعلَّه بمعنى جعله ذا عَلة اأو اأمر�سه.

وُمعلَّل من الفعل عللَّه اأي بين علته واأثبته بالدليل.

( بمعنى مر�س فهو معلول. ومعلول من الفعل علَّه بمعنى اأمر�سه اأو من الفعل )ُعلَّ

وكلها في المعنى تدل على عدم ال�سالمة.

ولذلك ي�سميه اأهل الحديث المعلول، والفقهاء في قولهم في باب القيا�س: العلة، والمعلول مرذول عند 

.
)4(

اأهل العربية واللغة

.
)5(

وقال النووي: وي�سمونه معلواًل، وهو لحن

وقال ال�سراج البلقيني ال يقال: لي�ست مرذولة، حكاها �ساحب ال�سحاح والطرزي وقطرب ولم يترددوا، 

وتبعهم غير واحد؛ الأنا نقول: الم�ستعمل عند المحدثين والفقهاء واالأ�سوليين، اإنما يق�سدون اأن غيره اأعله، 

َعلَّه  اأن  من  المادة  اأول  في  ذكره  وما  معلول؛  فهو  ال�سيء  ُعلَّ  )الجوهري(:  ذكره  والذي  بنف�سه،  ُعلَّ  اأنه  ال 

من:  كان  اإذا  المعلل،  اال�ستعمال:  ف�سواب  وحينئذ  �سقاه(  بمعنى:  )اأي  ال�سقي  في  فذاك  يتعدى؛  الثالثي 

. انتهى.
)6(

علَّل

)1(االإمام محمد عبد الحي اللكنوي ت 1304هـ: ظفر االأماني في مخت�سر الجرجاني، تحقيق الدكتور تقي الدين النووي، اأعظم 

كده - الهند ط: 2 �سنة 1418هـ- 1997م، �س397.

)2(ال�سيوطي: تدريب الراوي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثةـ القاهرة، ج1، �س251. 

.) )3(المعجم الو�سيط: مادة )َعلَّ

)4(ابن ال�سالح: مقدمة ابن ال�سالح ومحا�سن اال�سطالح، تحقيق د. عائ�سة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة �س259.

�سنة  ط1،  الريا�س،  الكوثر،  مكتبة  الفاريابي،  محمد  نظر  تحقيق  لل�سيوطي،  النواوي  تقريب  �سرح  في  الراوي  تدريب  )5(انظر: 

1994م، ج1، �س224.

)6(ال�سراج البلقيني: محا�سن اال�سطالح، تحقيق د. عائ�سة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة �س259.
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تعريف �لعلة )��سطالحا(: 

.
)1(

اأ�سباب خفية قادحة في الحديث مع اأن ظاهره ال�سالمة منه

اأي ما اطلع فيه على علة تقدح في �سحته مع ظهور ال�سالمة، كما قال ابن ال�سالح.

والجرح  وال�سقيم  ال�سحيح  غير  براأ�سه  علم  وهو  الحديث  علل  معرفة  منه  النوع  هذا  الحاكم:  وي�ستوي 

.
)2(

والتعديل

معرفة �لعلة: 

واٍه،  لي�س للجرح فيها مدخل، فاإن حديث المجروح �ساقط  اأوجه  واإنما يعلل الحديث من  يقول الحاكم: 

وعلة الحديث يكثر في اأحاديث الثقات اأن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه في�سير الحديث معلواًل، 

.
)3(

والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة الغير

وقال ابن ال�سالح: 

بهذا  العارف  تنبه  ذلك  اإلى  تن�سم  قرائن  مع  له،  غيره  وبمخالفة  الراوي  بتفرد  اإدراكها  على  وي�ستعان 

ال�ساأن على اإر�سال في المو�سول اأو وقف في المرفوع، اأو دخول حديث في حديث، اأو وهم واهم لغير ذلك؛ 

بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، اأو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم ب�سحة ما ُوِجَد ذلك 

.
)4(

فيه

و�سبطهم  رواتـــــه  اخــتــالف  فــي  والنظر  الحديث  طــرق  جمـع  معرفتــه  وطــريــق  جماعــة:  ابــن  ويــقــول 

.
)5(

واإتقانهم

واأ�سند ابن حبان عن عبا�س بن محمد -الدوري- قال: �سمعت يحيي بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث 

.
)6(

من ثالثين وجًها لم نعرف علته 

)1(ابن ال�سالح: مقدمة ابن ال�سالح، تحقيق د. عائ�سة عبد الرحمن، �س259، وانظر: المنهل الروي في مخت�سر علوم الحديث 

معهد  مجلة  رم�سان،  الرحمن  عبد  الدين  محي  د.  تحقيق  723هـــ،  ت  جماعة  ابن  اإبراهيم،  بن  محمد  الدين  لبدر  النبوي 

المخطوطات العربية، المجلد الحادي والع�سرون. الجزء االأول، جمادى االأولي 1395هـ- 1975م، القاهرة، �س67، ال�سيوطي: 

تدريب الراوي في �سرح تقريب النواوي، ج1، �س224- 225.

الهالل،  مكتبة  دار  اللحام،  محمد  �سعيد  ومراجعة  �سرح  الحديث،  علوم  معرفة  الني�سابوري(:  اهلل  عبد  بن  )محمد  )2(الحاكم 

بيروت، ط: 1، �سنة 1989م، �س151.

)3(المرجع ال�سابق، �س151.

)4(ابن ال�سالح: المقدمة، تحقيق د. عائ�سة عبد الرحمن، �س259، 260..

)5(ابن جماعة: المنهل الروي، �س67.

)6(ابن حبان: مقدمة المجروحين، 1: 33
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. 
)2(

 ع�سرة اأجنا�س، وذكر لكل جن�س مثال، واأو�سحها ال�سيوطي
)1(

وقد ذكر له الحاكم

واأذكرها مخت�سرة: 

اأن يكون ال�سند ظاهر ال�سحة وفيه من ال يعرف بال�سماع ممن روى عنه.  .1

اأن يكون مر�ساًل من وجه رواه الثقات الحفاظ، وي�سند من وجه ظاهره ال�سحة.  .2

عن  المدنيين  كرواية  رواتــه،  بالد  الختالف  غيره  عن  يروي  �سحابي  عن  محفوًظا  الحديث  يكون  اأن   .3

الكوفيين.

اأن يكون محفوًظا عن �سحابي فيروي عن تابعي يقع الوهم بالت�سريح بما يقت�سي �سحته، بل وال يكون   .4

معروًفا من جهته.

اأن يكون روي بالعنعنة و�سقط منه رجل دلت عليه طريق اأخرى محفوظة.  .5

اأن يختلف على رجل باالإ�سناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل االإ�سناد.  .6

االختالف على رجل في ت�سمية �سيخه اأو تجهيله.  .7

اأن يكون الراوي عن �سخ�س اأدركه و�سمع منه، ولكنه لم ي�سمع منه اأحاديث معينة، فاإذا رواها عنه بال   .8

وا�سطة فعلتها اأنه لم ي�سمع منه.

اأن تكون طريقته معروفة، يروي اأحد رجالها حديثان من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق   .9

- بناء على الجادة- في الوهم.

10. اأن ُيروى الحديث مرفوًعا من وجه وموقوًفا من وجه.

وهذه االأجنا�س على �سبيل المثال ال الح�سر يقول الحاكم: »وبقيت اأجنا�س لم نذكرها دائًما جعلتها مثااًل 

- اأي االأجنا�س الع�سرة المذكورة- الأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي اإليها المتبحر في هذا العلم، فاإن معرفة 

.
)3(

علل الحديث من اأجل هذه العلوم« 

والعلة قد تقع في اإ�سناد الحديث، وهو االأكثر؟ وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في االإ�سناد قد يقدح في �سحة 

االإ�سناد والمتن جميًعا كما في التعليل باالإر�سال والوقف، وقد يقدح في �سحة االإ�سناد خا�سة من غير قدح 

.
)4(

في �سحة المتن

وقد تطلق العلة على غير ما ذكر من اأ�سباب قادحة في الحديث الم�سعفة له والمانعة من العمل به؛ ولذلك 

تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، و�سوء الحفظ، ونحو ذلك من اأنواع الجرح، 

و�سمى »الترمذي« الن�سخ علة من علل الحديث ثم اإن بع�سهم اأطلق ا�سم العلة على ما لي�س بقادح من وجوه 

)1( الحاكم: معرفة علوم الحديث، )مرجع �سابق(، �س152- 156.

)2( ال�سيوطي: تدريب الراوي، )مرجع �سابق(، ج1، �س231- 234.

)3( الحاكم: معرفة علوم الحديث، �س157.

)4( ابن ال�سالح: المقدمة، �س260.
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ال�سحيح ما هو  اأق�سام  ال�سابط حتى قال: من  الثقة  اأ�سنده  الذي  الحديث  اأر�سل  اإر�سال من  الخالف نحو 

.
)1(

�سحيح معلول، كما قال بع�سهم: من ال�سحيح ما هو �ساذ

فاإن  مدخل،  فيها  للجرح  لي�س  اأوجه  من  الحديث  يعلل  »اإنما  بقوله:  االإطالق  هذا  يرف�س  الحاكم  ولكن 

حديث المجروح �ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في اأحاديث الثقات باأن يحدثوا له علة فيخفى عليهم علمها 

.
)2(

في�سير الحديث معلواًل«

�أهمية معرفة �لعلل: 

يقول ابن ال�سالح: »اعلم اأن معرفة علل الحديث من اأجلِّ علوم الحديث، واأدقها واأ�سرفها، واإنما ي�سطلع 

.
)3(

بذلك اأهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب«

والبخاري،  واأحمد،  المديني،  كابن  القليل،  اإال  فيه  يتكلم  لم  »ولهذا  بقوله:  ذلك  على  ال�سيوطي  ويعلق 

.
)4(

ويعقوب بن �سيبة، واأبي حاتم، واأبي زرعة، والدار قطني«

�أهم �لكتب في هذ� �لفن: 

يقول البلقيني: »واأجل كتاٍب في العلل، كتاب »الحافظ ابن المديني« وكذلك كتاب »ابن اأبي حاتم«، وكتاب 

.
)5(

)العلل للخالل(، واأجمعها كتاب الحافظ الدارقطني

ا كتاب العلل ومعرفة الرجال لالإمام اأحمد بن حنبل. ومنها اأي�سً

 : 
)6(

وي�سيف اأحمد �ساكر

و»كتاب العلل« في اآخر �سنن الترمذي. 

وقد حكى ال�سيوطي في التدريب اأن الحافظ ابن حجر األف فيه كتاًبا �سماه »الزهر المطلول في الخبر المعلول«.

وتجد الكالم في علل االأحاديث مفرًقا في كتب كثيرة، من اأهمها: 

- المحلى البن حزم ت 456 هـ

-كتاب تهذيب �سنن اأبي داود البن قيم الجوزية ت751هـ.

-ن�سب الراية في تخريج اأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ت 762 هـ.

-�سرح علل الترمذي البن رجب ت 795 هـ

-التلخي�س الحبير وفتح الباري للحافظ ابن حجر ت 852 هـ.

-نيل االأوطار لل�سوكاني ت 1255 هـ .

)1( المرجع ال�سابق، �س262.

)2( الحاكم: معرفة علوم الحديث، �س112.

)3( ابن ال�سالح: المقدمة، �س259.

)4( ال�سيوطي : تدريب الراوي )مرجع �سابق(، ج1، �س224.

)5( البلقيني: محا�سن اال�سطالح )مرجع �سابق(، �س268.

�سنة   ،3 ط:  القاهرة،  التراث،  دار  كثير،  ابن  للحافظ  الحديث  علوم  اخت�سار  �سرح  الحثيث،  الباعث  �ساكر:  محمد  اأحمد   )6(

1979م، �س54، 55.
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كتاب »الأحاديث المعلالت« درا�صة وتحقيق

و�سف ن�سخة �لكتاب: 

الكتاب ذكره االألباني في فهر�س دار الكتب الظاهرية رقم 1366 بعنوان: »االأحاديث المعلالت«، الورقة 

.
)1(

االأولى من الجزء االأول، مجموع 62 )ق 173(

)3798عــام(  رقم  مجموع  تحت  العمرية  المدر�سة  مجاميع  فهر�س  في  ال�سوا�س  يا�سين  ا  اأي�سً وذكــره 

)مجاميع 62(.

18 - االأحاديث المعلالت.

- الورقة االأولى من الجزء االأول، وهي الورقة )173( ق.

�سنة  المتوفي  الب�سري  ال�سعدي  المديني  يحيى  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  علي  الح�سن،  اأبو  الموؤلف: 

234هـ.

.
)2(

رواية اأبي بكر، محمد بن محمد بن �سليمان الباغندي

رواة الكتاب: 

راوي الكتاب عن علي بن المديني هو: 

اأبو بكر محمد بن محمد بن �سليمان بن الحارث الباغندي الوا�سطي وعنه: 

1-اأبو الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى الحافظ وعنه.

2-القا�سى اأبو تمام علي بن محمد بن الح�سن بن محمد الوا�سطي وعنه.

3-اأبو الكرم ن�سر اهلل بن محمد بن محمد بن مخلد االأزدي الوا�سطي وعنه.

4-اأبو علي يحيى بن الربيع بن �سليمان بن حراز العدوي الوا�سطي وعنه.

5-علي بن معالي الر�سافي، وعنه.

6-زينب بنت اأحمد بن عبد الرحيم، وقراأه عليها.

7-محمد بن عبد اهلل بن المحب

)1( محمد نا�سر الدين االألباني: فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية، )المنتخب من مخطوطات الحديث(، مطبوعات مجمع 

اللغة العربية، دم�سق، �سنة1390هـ- 1970م، �س364.

المخطوطات  معهد  من�سورات  دم�سق،  الظاهرية،  الكتب  دار  في  العمرية  المدر�سة  مجاميع  فهر�س  ال�سوا�س:  محمد  يا�سين   )2(

العربية، الكويت، ط1، �سنة 1408هـ- 1987م، �س314.
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ال�صفحة الأولى من المخطوط: وفيها �صند الكتاب وال�صماعات

�لجزء �لأول من �لأحاديث �لمعلالت

الأبي الح�سن علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح المديني الحافظ رواية اأبي بكر محمد بن محمد بن 

�سليمان بن الحارث الباغندي عنه رواية اأبي الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى بن عي�سى الحافظ عنه 

اأحمد بن عبد  العبا�س   
)1(

اأبي[ ابنة  �زينب  اأم عبد اهلل  اأحمد بن المحب من  �سماع محمد بن عبد اهلل بن 

الرحيم عن اأبي الح�سن علي بن معالي الر�سافي اإجازة عن اأبي علي يحيى بن الربيع بن �سليمان بن حراز 

ابن  تمام علي  اأبي  االأزدي عن  ابن محمد بن مخلد  الكرم ن�سر اهلل بن محمد  اأبي  الوا�سطي عن  العدوي 

.
)2(

محمد بن الح�سن بن محمد الوا�سطي عنه

ويالحظ اأن النا�سخ اأدخل ال�سماع بعد ذكر ال�سند حتى الحافظ ابن المظفر، ثم ذكر �سند الكتاب اإليه.

ال�صماعات: 

توجد على �لورقة �لتي فيها �لعنو�ن و�سند �لرو�ية بع�ض �ل�سماعات: 

�سمع من لفظي -من اأوله اإلى باب علة اأين نزل ر�سول اهلل- اأبو عبد اهلل بن محمد بن خليل بن محمد 

المن�سفي، ومحمد بن اأبى عمر بن محمد الحوارني، وال�سيخ عمر بن اأحمد بن نجم الجميع في ثامن ع�سر 

 كتبه محمد بن عبد اهلل بن المحب.
)3(

من المحرم �سنة اإحدى وثمانين

ا: قراأه ابن المحب على زينب الكمالية. وفيها اأي�سً

وفي ال�سند ذكر �سماًعا فقال بعد: رواية اأبي الح�سن محمد بن المظفر بن مو�سى بن عي�سى الحافظ عنه:

بن عبد  اأحمد  العبا�س  اأبي  ابنة  زينب  اأم عبد اهلل  المحب من  بن  اأحمد  بن  بن عبد اهلل  �سماع محمد 

الرحيم.

.
)4(

ومحمد كاتب العنوان وال�سماعات وال�سند هو نف�سه نا�سخ الكتاب

اأبوه هو عبد اهلل بن اأحمد المحب اأبو محمد ت658، كما ذكر الذهبي، قال: »روى عنه الدمياطي وابن 

.
)5(

الخباز ومحمد بن النميري، وابنه ال�سيخ محمد بن المحب، واآخرون وعا�س اأربعين �سنة«

فيكون ال�سيخ محمد بن المحب �سمع الكتاب من اأم عبد اهلل زينب بنت القا�سي اأحمد بن عبد الرحيم 

وقام بكتابته وتدوينه، ثم قراأه عليها بعد ذلك.

و�سجل �سماعات الكتاب عليه.

)1( العبارة غير وا�سحة في الن�سخة االأ�سلية من المخطوط. وهي كما كتبت واهلل اأعلم .

)2( ال�سمير هنا يعود على الحافظ ابن المظفر.

)3( المق�سود اإحدى وثمانين و�ستمائة الأن والد الكاتب وهو عبد اهلل بن اأحمد المحب، ت 658هـ.

)4( لم اأعثر له على ترجمة وذكره الذهبي في �سير اأعالم النبالء في ترجمة اأبيه ) 23: 375 ( .

)5( الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 23: 375.
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ترجمة لرواة كتاب الأحاديث المعلالت

1 - محمد بن محمد بن �سليمان بن �لحارث، �لإمام �لحافظ �لكبير

محدث العراق، اأبو بكر، ابن المحدث اأبي بكر، االأزدي الوا�سطي الباغندي ولد �سنة ب�سع ع�سرة ومائتين، 

اأبي �سيبة، وخلًقا كثيًرا. جمع  اأبى �سيبة وعثمان بن  وخ، واأبا بكر بن  �سمع علي بن المديني، و�سيبان بن فرُّ

د. ، تفرَّ و�سنف وُعمرِّ

ال�سافعي،  بكر  واأبو  ال�سجزي،  ودعلج  مخلد،  بن  ومحمد  المحاملي،  والقا�سي  عقدة،  ابن  عنه:  حدث 

والطبراني، ومحمد بن المظفر، واأبو اأحمد الحاكم، وخلق �سواهم.

عن  واأخذ  العظيمة  العناية  به  وُعني  البعيدة،  االأم�سار  اإلى  الحديث  في  رحل  الخطيب:  ابن  عنه  قال 

الحفاظ واالأئمة، وكان حافًظا َفهًما عارًفا.

ثم  رفاقه،  بع�س  ي�سمع من  مدل�س مخلط،  الباغندي  "ال�سعفاء":  في  الدارقطني  قال  بالتدلي�س،  اتهم 

ي�سقط من بينه وبين �سيخه، وربما كانوا اثنين وثالثة، وهو كثير الخطاأ.

ولكنه  الكذب،  ق�سد  في  اأتهمه  ال  فقال:  الباغندي،  ابن  عن  االإ�سماعيلي  بكر  اأبا  �ساألت  البرقاني:  قال 

 التدلي�س.
)1(

ا، كاأنه تعلم من �سويد ف اأي�سً خبيث التدلي�س، وم�سحِّ

همي: �ساألت اأبا بكر بن عبدان بن محمد الباغندي، هل يدخل في ال�سحيح، فقال: لو  وقال: حمزة ال�سَّ

جُت »ال�سحيح« لم اأدخله فيه، كان يخلط ويدل�س، ولي�س ممن كتبت عنه اآثر عندي وال اأكثر حديًثا منه،  خرَّ

اإال اأنه �َسِره، وهو اأحفظ من اأبي بكر بن اأبي داود.

قال الخطيب: لم يثبت من اأمر الباغندي ما ُيعاب به �سوى التدلي�س، وراأيت كافة �سيوخنا يحتجون به، 

ويخرجونه في ال�سحيح.

الباغندي، فقال:  الف�سل بم�سر عن  الوزير جعفر بن  �ساألنا  ال�سهمي:  الذهبي ق�سة، قال حمزة  وذكر 

لم اأ�سمع منه، ولحقته، وكان للوزير الما�سي ُحْجرتان، اإحداهما للباغندي، ويقراأ له، واالأخرى لليزيدي ثم 

قال جعفر: ف�سمعت اأبي يقول: كنت يوًما مع الباغندي في الحجرة يقراأ لي كتب اأبي بكر بن اأبي �سيبة، فقام 

ع، والباقي محكوك،  هارة، فاأخذ جزًءا من حديث اأبي بكر بن اأبي �سيبة فاإذا على ظهره مكتوب: مربَّ اإلى الطَّ

فرجع فراأى في يدي الجزء، فتغير وجهه فقلت: اإلى �س هذا مربَّع؟ فغير ذلك ولم اأفطن له الأني اأول ما كنُت 

ع« فبرد  اإبراهيم مربَّع، فحكه، وترك »مربَّ دخلُت في كتب الحديث ثم �ساألت عنه، فاإذا الكتاب لمحمد بن 

عندي، ولم اأخرج عنه �سيئا.

)1( �سويد بن �سعيد الهروي: �سدوق في نف�سه اإال اأنه عمي ف�سار يتلقن ما لي�س في حديثه، وقد اأفح�س فيه ابن معين القول.

الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 14: 383- 388 )ملخ�سا(، وانظر الخطيب: تاريخ بغداد 3: 209- 213.  
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.
)1(

قال ابن �ساهين: مات في يوم الجمعة، في ع�سرين �سهر ذي الحجة، �سنة اثنتي ع�سرة وثالثمائة

وقد ترجم له ابن عدي فقال: 

�سمعت مو�سى بن القا�سم بن مو�سى بن الح�سين بن مو�سى االأ�سيب يقول: 

حدثني اأبو بكر قال: �سمعت اإبراهيم االأ�سبهاني يقول: 

اأبو بكر الباغندي كذاب.

�سمعت عبدان يقول: كنت اأنا وف�سلك الرازي وجعفر بن الجنيد والمعمري فلحقنا الباغندي اإلى دم�سق 

و�سبقنا اإلى م�سر بالدخول على البغال.

قال ابن عدي : وللباغندي اأ�سياء اأنكرت عليه من االأحاديث وكان مدل�ًسا يدل�س على األوان، واأرجو اأنه ال 

.
)2(

يتعمد الكذب

2- �بن �لمظفر

ال�سيخ الحافظ المجود، محدث العراق، اأبو الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى بن عي�سى بن محمد 

البغدادي.

ولد �سنة 286هـ ببغداد واأول �سماعه �سنة 300هـ �سمع من حامد بن �سعيب البلخي، واأبي بكر بن الباغندي، 

واأبي القا�سم البغوي، وخلق ببغداد، ووا�سط، والكوفة، والرقة، وحران، وحم�س، وحلب، وم�سر، واأماكن.

ال�سدق  مع  عنه،  الحفاظ  واأكثر  �سيته،  وَبُعَد  دهرا،  ر  وُعمِّ و�سنف،  وجمع  الرجال،  معرفة  في  وتقدم 

واالإتقان، وله �سهرة ظاهرة، واإن كان لي�س في حفظ الدارقطني.

حدث عنه اأبو حف�س بن �ساهين والدارقطني والبرقاني وخلق �سواهم.

قال الخطيب: كان ابن المظفر فيهما، حافًظا، �سادًقا، مكثًرا، مات في جمادى االأولى �سنة ت�سع و�سبعين 

.
)3(

وثالثمائة، يوم الجمعة

3 - �لقا�سي �أبو تمام

الوا�سطي،  البغدادي،  ابن يزداد  الح�سين  تمام، علي بن محمد بن  اأبو  الم�سند،  المعمر  وا�سط،  قا�سي 

المعتزلي.

هري، وغيرهما. وتفرد في وقته. حدث عن: محمد بن المظفر الحافظ، واأبي الف�سل الزُّ

ومات في �سوال �سنة ت�سع وخم�سين واأربعمائة.

)1(الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 14: 383- 388 )ملخ�سا(، وانظر الخطيب: تاريخ بغداد، 3: 209- 213.

)2( ابن عدي: الكامل في �سعفاء الرجال، 6: 300.

)3( الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 16: 418- 420، وانظر الخطيب: تاريخ بغداد، 3: 262- 264.
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قال اأبو بكر الخطيب: تقلد ق�ساء وا�سط مدة وكان معتزلًيا.

قلت: اآخر من روى عنه باالإجازة اأبو القا�سم اإ�سماعيل بن ال�سمرقندي، وبال�سماع اأبو الكرم ن�سر اهلل بن 

.
)1(

محمد بن الَجَلخت االأزدي

4- �أبو �لكرم ن�سر �هلل بن محمد بن محمد بن مخلد �لأزدي

ال�سيخ العالم ال�سالح الثقة، م�سند وا�سط، اأبو الكرم ن�سُر اهلل بن محمد بن محمد بن َمْخلد بن اأحمد 

بن خلف، االأزدي الوا�سطي.

�سمع اأباه، واأبا تمام علي بن محمد العبدي القا�سي، و�سعيد بن كثير ال�ساهد وعلي بن محمد الحوزي.

وعنه ال�سمعاني، واأبو علي يحيى بن الربيع وعلي بن عبد اهلل بن ف�سل اهلل، وهو اآخر من روى عنه، كما 

اأنه اآخر من روى عن اأبي تمام.

قال ال�سمعاني: انحدرت اإليه، وهو �سيخ �سالح ثقة، من بيت الحديث، وقال خمي�س الحوزي: ثقة �سالح.

.
)2(

قلت )الذهبي(: توفي في ذي الحجة �سنة �ست وثالثين وخم�سمائة 536هـ

5- �أبو علي يحيى بن �لربيع بن �سليمان بن حر�ز �لعدوي �لو��سطي

ابن  الربيع  الف�سل  اأبي  الفقيه  االإمام  ابن  يحيى  علي  اأبو  الدين  مجد  الفنون  ذو  العالمة  االإمام  ال�سيخ 

�سليمان بن َحّراز الُعمري الوا�سطي ال�سافعي مدر�س النظامية.

علي  ابن  محمد  والقا�سي  الجلخت  بن  الكرم  اأبي  من  كثيًرا  �سغره  في  و�سمع  528هـ  �سنة  بوا�سط  ولد 

الُحاّلبي وغيرهما. وله اإجازة من زاهر بن طاهر.

قال الدبيثي: كان ثقة �سحيح ال�سماع عالَما بالمذهب وبالخالف والتف�سير والحديث، كثير الفنون.

بيثي،  وقال اأبو �سامة: كان عالًما بالتف�سير والمذهب واالأ�سليين والخالف، دينًا �سدوًقا. حدث عنه ابن الدُّ

، وللفخر علي.
)3(

وابن النجار، وال�سياء، وابن خليل، واأجاز لل�سيخ

.
)4(

توفي �سنة 606هـ

�سافي �لمقري 6- علي بن معالي �لرُّ

.
)5(

�سافي المقري -يعني �سنة 653هـ قال الذهبي: وفيها توفي علي بن معالي الرُّ

)1(الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 18: 212- 213، وانظر )الخطيب تاريخ بغداد 12/ 103(.

)2(الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 20: 59- 60، وانظر )اللباب 1/ 286، االأن�ساب 3/ 278، 279(.

)3(قال )المحقق(في الهام�س: ال�سيخ �سم�س الدين عبد الرحمن بن اأبي عمر المقد�سي.

)4(الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 21: 486- 487 )ملخ�سا(.

)5(الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 23: 289.
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7- زينب بنت �أحمد بن عبد �لرحيم : 

الفهم  واأبي  خليل  بن  واإبراهيم  الهادي  عبد  بن  محمد  من  و�سمعت  هـ،   646 �سنة  ولدت  جليلة  محدثة 

العليق، وعجيبة  واأبو ن�سر بن  اإبراهيم بن محمود بن الخير،  البلداني، واأحمد بن عبد الدائم، واأجاز لها 

القدارية، وابن ال�سيدي، واآخرون، قرئ عليها من الكتب واالأجزاء الكثير، و�سمع عليها من الكتب واالأجزاء 

. 
)1(

الكثير، توفيت في 19 جمادى االأولى �سنة 740 هـ وقد جاوزت الت�سعين

واأبوها هو اأحمد بن عبد الرحيم بن علي اأبو العبا�س الم�سري ابن الفا�سل.

573هـ.  �سنة  ولد  الم�سري  عليِّ  بن  الرحيم  عبد  الفا�سل  القا�سي  ابن  اأحمد  االأ�سرف  القا�سي  الوزير 

و�سمع من القا�سم ابن ع�ساكر، واالأثير بن ُبنان، وبنت �سعد الخير، واأبيه، واأقبل على طلب الحديث في كهولته 

اإلى الغاية، واجتهد، وكتب العاإلى والنازل واأتفق على المحدثين.

�س  ودرَّ فاأبى،  الوزارة  عليه  ت  ُعِر�سْ مات،  فلما  للعادل،  َوزَر  معظًما،  عالًما  �سدًرا  القراءة،  �سريع  وكان 

.
)2(

بمدر�سة اأبيه.مات �سنة ثالث واأربعين و�ستمائة 643هـ ولد �سبعون �سنة

 2 جـ  1959م،   - هـ   1379 �سنة  دم�سـق   - الها�سميــة  المكتبــة  واالإ�ســالم،  العرب  عالمي  في  الن�ساء  اأعالم  كحالة:  ر�سا  )1(عمر 

�س50-46

)2(الذهبي: �سير اأعالم النبالء، 23: 289

المنجد، ط. حكومة  الدين  218(، تحقيق د. �سالح   :5 الذهب،  و�سذرات   ،175  :5 للذهبي،  وانظر )العبد   ،211  :23 نف�سه،   

الكويت 1989.
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الورقة الأولى من مخطوط »الأحاديث المعلالت« لعلي بن المديني وفيها �سند الكتاب وال�سماعات

عن ن�سخة م�سورة ومحفوظة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم )2357(

الورقة الثانية من مخطوط »الأحاديث المعلالت« لعلي بن المديني فيها رواة الكتاب وبع�ض الأحاديث المعلالت

اأما ال�سفحة التي تليه فهي لمخطوط اآخر في الفقه لي�ض له عالقة بكتاب علي بن المديني عن ن�سخة م�سورة 

ومحفوظة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم )2357(
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قراأت على القا�سي اأحمد بن عبد الرحيم عن علي بن معالي الر�سافي اإجازة قال: اأخبرنا اأبو علي يحيى 

ابن الربيع بن �سليمان بن حراز العدوي الوا�سطي �سماًعا اأخبرنا اأبو الكرم ن�سر اهلل بن محمد بن محمد 

ابن مخلد االأزدى الوا�سطي قراءة عليه ونحن ن�سمع اأنا القا�سي اأبو تمام علي بن محمد بن الح�سن بن محمد 

الوا�سطي قراءة عليه واأنا اأ�سمع قال: ُقرئ على اأبى الح�سين محمد بن المظفر بن مو�سى الحافظ واأنا اأ�سمع 

اأبو بكر محمد بن محمد بن �سليمان بن الحارث الباغندي الوا�سطي قراءة  في ذي الحجة �سنة 377هـ اأنا 

عليه واأنا اأ�سمع في جماد االأولى �سنة ع�سر وثالثمائة.

:
)1(

اأنا علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر ال�سعدي المديني، وعثمان بن اأبي �سيبة قاال

 عن �ُسهيل بن اأبي �سالح عن اأبيه عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل �: 
)2(

1 - ثنا جرير بن عبد الحميد

»اإن اهلل ير�سى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا: ير�سى لكم اأن تعبدوه وال ت�سركوا به �سيًئا واأن تعت�سموا بحبل 

واإ�ساعة  ال�سوؤال  وكثرة  وقال  قيل  لكم  ويكره  اأمركم،  اهلل  واله  تنا�سحوا من  واأن  تفرقوا  وال  اهلل جميعا 

.
)3(

المال«

الحديث اأعله االإمام علي بن المديني ب�سهيل بن اأبي �سالح ولذلك نتناول ترجمته:

 قال عنه ابن معين: لم يزل اأ�سحاب الحديث يتقون حديث �سهيل بن اأبي �سالح، و�سئل عنه مرة اأخرى؟ 

فقال: لي�ست بذاك.

)1(كتاب »االأحاديث المعلالت« لعلي بن المديني، وقول اأبو بكر الباغندي: اأنا علي بن عبد اهلل ابن جعفر بن نجيح بن بكر ال�سعدي 

المديني، وعثمان بن اأبي �سيبة قاال.

يدل على اأنه �سمعه من ابن المديني مرة ومن عثمان بن اأبي �سيبة وهو بدوره �سمعه من ابن المديني، واأخ�سى اأن يكون قد �سمعه   

من عثمان بن اأبي �سيبة فقط الأنه م�سهور بالتدلي�س ولم ي�سرح بال�سماع.

)2(االإمام الحافظ القا�سي اأبو عبد اهلل ال�سبي الكوفي، نزل الري، ون�سر بها العلم، ولد �سنة 110هـ، وقيل 107هـ، قال ابن �سعد: 

كان كثير العلم، وقال الن�سائي: ثقة، وقال اأحمد العجلي: كوني ثقة، مات �سنة 188هـ.

الذهبي: تهذيب �سير اأعالم النبالء، رقم 1332، ج1 �س306، 307.  

)3(الحديث اأخرجه عن جرير بن عبد الحميد االإمام م�سلم في �سحيحه، 10- )1775(، عن �سهيل عن اأبيه عن اأبي هريرة بلفظه 

واأخرجه عن طريق اأبي عوانة 11 )1715( مع بع�س االختالف في لفظه )�سحيح م�سلم لالإمام م�سلم بن الحجاج، تحقيق فوؤاد 

عبد الباقي، دار التراث العربي، ط 1955م، ج3: 1340(.

واأخرجه مالك في الموطاأ، 2/ 990، ومن طريقه )اأي طريق حماد بن �سلمة( اأخرجه البخاري في االأدب المفرد 442، وابن   

حبان في �سحيحه 3388، واأحمد في م�سنده 8334 عن طريق حماد بن �سلمة، وبرقم 8799 عن طريق خالد بن عبد اهلل الُمَزني، 

كلهم عن �ُسهيل بن اأبي �سالح عن اأبيه، تحقيق �سعيب االأرنوؤوط وعادل ر�سد، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، ج14: 1420هـ- 1999م.

و�سهيل بن اأبي �سالح من رجال م�سلم، واأخرج له البخاري متابعة اأو مقروًنا، انظر) �سعيب االأرنوؤوط: تحقيق اأحمد 14: 79(.  
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اأبي �سالح من المتقنين، واإنما يوؤتى في غلط حديثه ممن ياأخذ عنه،  اأحمد بن �سالح: �سهيل بن  وقال 

وقال اأبو حاتم: يكتب حديثه وال يحتج به، وهو اأحب اإليَّ من عمرو بن اأبي عمرو ومن العالء عن اأبيه عن اأبي 

هريرة.

و�سئل اأحمد بن حنبل عن �سهيل بن اأبي �سالح؟ فقال: يحيى يعني ابن �سعيد القطان ويقول: محمد اأحب 

.
)1(

اإلى نا منه. قال اأحمد بن حنبل: وما �سنع �سيًئا، �سهيل اأثبت عندهم من محمد بن عمرو

�ساألت  ال�سلمي  فقال  الن�سائي  عليه  ذلك  وعاب  وقال:  بغيره.  مقروًنا  البخاري  له  »روى  حجر:  ابن  قال 

الدارقطني لم ترك البخاري حديث �سهيل في كتاب ال�سحيح فقال: ال اأعرف له فيه عذًرا فقد كان الن�سائي 

اإذا مر بحديث �سهيل قال �سهيل واهلل خير من اأبي اإلى مان ويجب به بكير وغيرهما، وذكره ابن حيان في 

اأرخه ابن �سعد. وقال: كان �سهل ثقة كثير الحديث  اأبي جعفر، وكذا  الثقات وقال: يخطىء، مات في والية 

واأرخه ابن قانع �سنة )38( وذكر البخاري في تاريخه قال:كان ل�سهل اأخ فمات فوجد عليه نف�سه كثيًرا من 

الحديث . وذكر العقيلي عن يحيى اأنه قال: هو �سويلح وفيه لين وقال الحاكم في باب من عيب على م�سلم 

اإخراج حديثه، �سهيل اأحد اأركان الحديث، وقد اأكثر م�سلم الرواية عنه في االأ�سول وال�سواهد اإال اأن غالبها 

في ال�سواهد، وقد روى عنه مالك، وهو الحكم في �سيوخ اأهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق 

اأنه ن�سي الكثير منه و�ساء حفظه في اآخر عمره، وقال اأبو الفتح االأزدي: �سدوق اإال اأنه اأ�سابه بر�سام في اآخر 

.
)2(

عمره، فذهب بع�س حديثه«

قال ابن القي�سراني: روى عنه البخاري وعن يحيى بن �سعيد االأن�ساري مقروًنا به ابن جريج في كتاب 

الجهاد في باب ف�سل ال�سوم في �سبيل اهلل.

بني�سابور  الخ�ساب  العزيز  عبد  بن  علي  القا�سم  اأبو  اأخبرناه  البخاري  عند  ل�سهيل  الذي  الحديث  قال: 

اأخبرنا اأبو نعيم عبد الملك بن الح�سن ثنا اأبو عوانة اال�سفرائني ثنا عبد الرحمن بن ب�سر ثنا عبد الرزاق 

ثنا بن جريج ويحيى بن �سعيد و�سهيل ابن اأبى �سالح �سمعوا النعمان بن اأبي عيا�س عن اأبي �سعيد الخدري 

عن ر�سول اهلل � قال من �سام يوًما في �سبيل اهلل باعده اهلل عن النار �سبعين خريًفا، اأخرجه م�سلم عن 

عبد الرحمن بن ب�سر كما اأخرجناه واأخرجه البخاري في الجهاد عن اإ�سحاق بن ن�سر عن عبد الرزاق كذلك 

.
)3(

ولي�س ل�سهيل في كتابه غير هذا الحديث الواحد

)1()التعديل والتجريح الأبي الوليد الباجي 3: 115- 1151(.

)2()ابن حجر: تهذيب التهذيب، 4: 232، ط دار الفكر، بيروت، ط1، �سنة 1404هـ- 1984م، والثقات البن حبان 6: 418- 419(. 

كالم البخاري ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح، �س408.

 والتاريخ الكبير للبخاري لي�س فيه قول البخاري في �سهيل . انظر )البخاري: التاريخ الكبير، 2/ 2/ 104، 105(.

ن�سر  اأبى  لكتابي  وم�سلم  بخاري  ال�سحيحين  رجال  بين  الجمع  ت507هـ:  ال�سيباني  القي�سراني  بن  المقد�سي  علي  بن  )3(طاهر 

1405هـ- ج1،  الكالباذي واأبي بكر االأ�سبهاني توزيع دار الباز، مكة المكرمة، النا�سر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، �سنة 

�س207- 208.



اآفاق الثقافة والتراث 134

ص
�

و
�صـ

لن
ق ا

قي
ح

ت
ص

�
و

�صـ
لن

ق ا
قي

ح
ت

اإ�سحاق بن ن�سر حدثنا عبد الرزاق اأخبرنا ابن ُجَريج قال اأخبرني يحيى بن  وحديث البخاري: حدثنا 

ڤ قال: �سمعت  اأبي �سعيد الخدري  اأبي عيا�س عن  اأنهما �سمعا النعمان بن  اأبي �سالح  �سعيد و�سهيل بن 

 فهو مقروًنا بحيى بن �سعيد ولي�س بابن ُجَريج.
)1(

النبي � يقول: »وذكر الحديث ال�سابق«

وقال ابن حجر: و�سهيل بن اأبي �سالح لم يخرج له البخاري مو�سواًل اإليهذا، ولم يحتج به الأنه قرنه بيحيى 

. وحديث ابن القي�سراني يختلف في �سنده عن الحديث في البخاري فعنده »... ثنا بن جريج 
)2(

ابن �سعيد

ويحيى بن �سعيد و�سهيل بن اأبي �سالح« ولذلك قال: روى عنه البخاري وعن يحي ابن �سعيد االأن�ساري مقروًنا 

�سالح  اأبي  بن  و�سهيل  �سعيد  بن  يحيى  اأخبرني  قال  ابن جريج  اأخبرنا   ...« البخارى:  وعند  ابن جريح.  به 

اأنهما �سمعا النعمان بن اأبي عيا�س...«.ولذلك قال ابن حجر: »ولم يحتج به الأنه قرنه بيحيى بن �سعيد«، وهو 

ال�سواب.

وهذا يدل على تاأثر البخاري بمذهب �سيخه علي بن المديني في عدم االحتجاج ب�سهيل بن اأبي �سالح، 

وعلى �سحة ما ذهب اإليه البخاري مخالفا االإمام م�سلم في ذلك ؛ الأنه ثبت لدى البخاري اأن �سهيال تاأثرت 

ذاكرته في نهاية حياته في العراق .

وهو يف�سر اأي�سا لماذا روى عنه مالك وهو الحكم في �سيوخ المدينة، الناقد لهم، وكان ذلك قبل ذهاب 

�سهيل للعراق في اآخر حياته.

 يقول: قال ر�سول اهلل � الدين الن�سيحة 
)4(

 �سمعت تميم الداري
)3(

2- قال وقال عطاء بن يزيد الليثي

)1(البخاري: الجامع ال�سحيح، 56 كتاب الجهاد، ج6، �س47، حديث رقم 2840، ط دار الفكر.

)2(ابن حجر: فتح الباري، �سرح �سحيح البخاري، 6: 48.

)3(عطاء بن يزيد الليثي: قال علي بن المديني: عطاء ال�سلمي، هو عندي عطاء بن يزيد الأنه كان ي�سكن الرملة وكان عطاء ثقة، 

تهذ  و)المزي:   ،)1866  :338  /6( والتعديل  الجرح  حاتم  اأبى  )ابن  وانظر  �س68(،  االأعظمي  تحقيق  العلل  المديني:  )ابن 

تهذيب الكمال 5: 179(، وقيل اأنه ال�سامي، اأبو يزيد، توفي �سنة 105اأو 10هـ، وانظر )التاريخ الكبير للبخاري 6/ 459- 461(، 

وقال االأعظم ال�سّواب ال�سامي )تحقيقه العلل �س68(، وثقه الن�سائي، روى عن تميم الداري واأبي هريرة، وعنه: الزهري، واأبو 

�سالح ال�سمان. 

)4(تميم الداري: �ساحب ر�سول اهلل �، اأبو رقية، تميم بن اأو�س بن خارجة ابن �سود بن جزيمة اللخمى، الفل�سطيني، وفد تميم 

وكان  اأحاديث،  ولتميم عدة  الرجال،  اأمر  في  ا�سة  الج�سَّ بق�سة  المنبر  على  النبي �  عنه  ث  فاأ�سلم، فحدَّ ت�سع،  �سنة  الداري 

ًء لكتاب اهلل. قال ابن �سعد: لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان اإلى ال�سام، قال: وجد على بالطة قبر تميم  عابًدا، تالَّ

الداري: مات �سنة اأربعين. وحدثيه يبلغ ثمانية ع�سر حديًثا، منها في »�سحيح م�سلم« حديث واحد، )الذهبي: تهذيب �سير اأعالم 

النبالء رقم 192، ج1، �س72(.

اأنها �سمعت النبي � واآله و�سلم يذكر الرجال في خطبته، وقال فيها:  قال ابن عبد البر: روى ال�سعبي عن فاطمة بنت قي�س   

حدثني تميم الداري، وذكر خبر الج�سا�سة وق�سة الرجال، وهذا اأول ما يخرجه المحدثون في رواية الكبار عن ال�سغار.

)اأبو عمرو بن عبد البر يو�سف بن عبد اهلل القرطبي: اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب، تحقيق وتعليق ال�سيخين علي محمد   

معو�س وعادل اأحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، �سنة 1415هـ- 1995م، ج1، �س270(.
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.
)1(

ثالًثا. قيل يا ر�سول اهلل لمن! قال: هلل ولكتابه ولر�سوله والأئمة الموؤمنين اأو قال الم�سلمين ولعامتهم

هذا الحديث اأعله ابن المديني ب�سهيل بن اأبي �سالح اأي�سا، واأخرجه البخاري تعليقا في �سحيحه، وقال 

ابن حجر: هذا اأورده الم�سنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه م�سندا في هذا الكتاب لكونه على غير �سرطه 

اأهـ. قلت: وهذا يوؤكد التزام البخاري ب�سرط �سيخه ابن المديني 

 عن اأبي �سالح قال: قال ر�سول اهلل: الدين 
)3(

 عن القعقاع بن حكيم
)2(

3- حدثنا �سفيان نا عمرو بن دينار

الن�سيحة.

)1(قال -اأي قال �سفيان- حدثنا �سهيل بن اأبي �سالح قال عطاء بن يزيد الليثى، وقال البخاري: 

“قال محمد بن يو�سف عن �سفيان �سمعت �سهياًل عن عطاء: عن تميم الداري ڤ عن النبي �: الدين الن�سيحة )التاريخ   

الكبير 6: 460(، واأخرجه اأحمد في م�سنده برقم 16940 �سنده عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا �سفيان، عن �سهيل بن اأبي 

�سعيب  )انظر  الثوري،  هو  �سفيان  الهام�س:  في  الم�سند  محقق  وقال  به.  الداري  تميم  عن  الليثي  يزيد  بن  عطاء  عن  �سالح، 

االأرناوؤوط: تحقيق م�سند اأحمد 28: 138(، وهو خطاأ الأنه �سفيان بن عيينة وهو يتابع في ذلك ما قاله البيهقي في ال�سند الكبرى، 

قال: اأخرجه م�سلم في ال�سحيح من وجه اآخر عن �سفيان الثوري. انظر )ال�سنن الكبرى( قال: اأخرجه م�سلم في ال�سحيح من 

وجه اآخر عن �سفيان الثوري. انظر )ال�سنن الكبرى للبيهقي 10/ 163(.

والحديث اأخرجه م�سلم 95- )55( عن محمد بن عباد المكي عن �سفيان وبرقم 96 عن محمد بن حاتم، حدثنا ابن مهدي،   

حدثنا �سفيان و�سند ثان عن طريق يزيد بن زريع عن روح بن القا�سم عن �سهيل عن عطاء بن يزيد، �سمعه وهو يحدث اأبا �سالح 

عن تميم الداري، عن ر�سول اهلل �.

واأخرجه الن�سائي في »المجتبى« 7: 156- 157، من طريق ابن مهدى والبيهقي في »ال�سنن« 8: 163 من طريق محمد بن يو�سف   

وجرير بن عبد الحميد والطبراني في »الكبير« )1260( من طريق اأبي نعيم واأبو عوانة. والبخاري تعليقا في �سحيحه، انظر 

)فتح الباري 1: 137( وقال فيه ابن حجر: هذا الحديث اأورده الم�سنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه م�سندا في هذا الكتاب، 

ه باإيراده على �سالحيته في الجملة، وما اأورده من االآية وحديث جرير ي�ستمل على ما ت�سمنه. )فتح  لكونه على غير �سرطه، ونبَّ

الباري البن حجر 1: 13 طبعة دار المعرفة - بيروت(.

)2(عمرو بن دينار: االإمام الكبير الحافظ اأبو محمد الجمحي موالهم المكي االأثرم، اأحد االأعالم، و�سيخ الحرم في زمانه، ولد 

في اإمرة معاوية �سنة خم�س اأو �ست واأربعين و�سمع من ابن عبا�س، وجابر بن عبد اهلل، وابن عمر، واأن�س بن مالك، وعبد اهلل 

بن جعفر واأبي الطفيل وغيرهم من ال�سحابة. من كبار التابعين في الف�سل والجاللة، وكان من الحفاظ المقدمين. اأفتى بمكة 

ثالثين �سنة.

اأوعية العلم،  اأكثر منه، والزهري، و�سعبة، و�سفيان الثوري، والحمادان، وخلق كثير، وكان من  اأبي ُمليكة، وهو  حدث عنه ابن   

اأربعمائة حديث. ث126هـ.  ابن  لعمرو  المديني، قال:  ابن  البخاري عن  ثقة ثبت. وروى  الن�سائي: عمرو  واأئمة االجتهاد. قال 

)الذهبي: تهذيب �سير اأعالم النبالء رقم 769(.

اأبي  البن  والتعديل  )الجرح  باأ�س.  بحديثه  لي�س  اأبو حاتم:  وقال  معين،  وابن  اأحمد،  وثقة  المدني،  الكناني  بن حكيم  )3(القعقاع 

حاتم( وذكره ابن حبان في الثقات )5: 323(، وانظر تهذيب الكمال للمزي )6: 126- 127( برقم 5477.
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اأبي �سالح ف�ساألناه عن هذا الحديث فقلت حدثنا عمر بن  قال �سفيان بن عيينة وقدم علينا �سهيل بن 

الليثي يحدث  اأبي �سمعت عطاء ابن يزيد  اأبيك؟ قال: �سمعته من الذي �سمعه  اأبيك. �سمعته من  دينار عن 

عن اأبي تميم الداري، قال ر�سول اهلل �: الدين الن�سيحة الدين الن�سيحة الدين الن�سيحة. قالوا: لمن يا 

.
)1(

ر�سول اهلل قال هلل ولكتابه ولنبيه والأئمة الموؤمنين وعامتهم

الحديث معلُّ باأبي �سالح والد �سهيل، وفيه انقطاع بين اأبي �سالح ور�سول اهلل - � - ولذلك �ساأل �سفيان 

ابنه �سهيل عن هذا الحديث، هل �سمعه من اأبيه ؟ وقد وردت طرق اأخرى ذكرها البخاري في التاريخ الكبير 

فيها اأبو �سالح عن اأبي هريرة .

وق�سة �سفيان بن عيينة مع �سهيل ذكرها الطبراني في المعجم الكبير قال: 

عمرو  قال:كان  عيينة  بن  �سفيان  ثنا  الطالقاني  اإ�سماعيل  بن  اإ�سحاق  ثنا  العزيز  عبد  بن  علي  حدثنا 

اأبي �سالح عن عطاء بن يزيد قال �سفيان: فلقيت ابنه �سهاًل  ابن دينار حدثناه عن القعقاع بن حكيم عن 

فقلت: �سمعت من اأبيك حديثا حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن اأبي �سالح؟ قال �سمعته من 

الذي حدث اأبي عنه �سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري قال:قال ر�سول اهلل �: »الدين 

.
)2(

الن�سيحة، ثالثا، قالوا: لمن يا ر�سول اهلل؟ قال: »هلل ولكتابه ولنبيه والأئمة الم�سلمين وعامتهم«

 عن اأبي هريرة قال: قال 
)4(

 عن من حدثه عن عبد الرحمن االأعرج
)3(

4- حدثنا �سفيان عن ابن عجالن

ابن  النبي �، قال  اأبي �سالح عن  القعقاع عن  ابن عيينة قال ثن عمرو بن دينار: عن  الحميدي حدثنا  البخاري: قال  )1( قال 

عيينة: ف�ساألت �سهال فقال: �سمعته من محمد، �سمعه اأبي من اأخ له من اأهل ال�سام )عن( عطاء بن يزيد عن تميم ڤ عن 

النبي �.

وقال محمد بن م�سلم عن عمرو: عن ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما - عن النبي - � - وال�سحيح عمرو عن القعقاع.  

وقال يحيى بن بكير عن الليث: عن ابن عجالن عن يزيد، والقعقاع عن اأبي �سالح عن اأبي هريرة - ڤ - عن النبي �...   

حتى قال: قال علي )يعني ابن المديني فبلغني اأن في كتاب عثمان بن عمر عن مالك عن �سهيل عن عطاء عن تميم - ڤ 

- عن النبي -�- .

وقال ه�سام بن �سعد: عن زيد بن اأ�سلم عن ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما- عن النبي - � - قال البخاري: فدار الحديث على   

تميم الداري: �سمع منه هالل بن ميمون. )التاريخ الكبير 6: 460- 461(.

وفي �سحيح م�سلم عن محمد بن عباد المكي، حدثنا �سفيان قال: قلت ل�سهيل: اإن عمرا حدثنا عن القعقاع، عن اأبيك وقال:   

ورجوت اأن ُي�سقط عني رجال، قال: فقال: �سمعته من الذي �سمعه منه اأبي.

كان �سديقا له بال�سام ثم حدثنا �سفيان عن �سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري... 95/ 55، ج1، �س74.  

)2( )الطبراني: المعجم الكبير رقم 1263 جزء 20، �س53(.

)3( محمد بن عجالن المدني القر�سي روى عن اأبيه واأن�س بن مالك و�سلمان بن اأبي حازم االأ�سجعي واالأعرج واأبي الزناد وخلق.

وعنه �سالح بن كي�سان وهو اأكبر منه ومالك ومن�سور و�سعبة وزياد بن �سعد وال�سفيانان واآخرون وثقة االإمام اأحمد وابن معين   

واأبو زرعة واأبو حاتم والن�سائي.

)تهذيب  انظر  نافع.  في حديث  ي�سطرب  العقيلي  وقال  عالما  ثقة  كان  عيينة  ابن  وقال  و�سط،  �سدوق  �سيبة  بن  يعقوب  وقال   

التهذيب البن حجر 9: 304- 305 ملخ�سا( ط، دار الفكر.

)4( عبد الرحمن بن هرمز االأعرج اأبو داود المدني روى عن اأبي هريرة واأبي �سعيد وابن عبا�س وغيرهم. وعنه زيد بن اأ�سلم ===
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.
)1(

ر�سول اهلل - �-: »الموؤمن القوي خير واأحب اإلى اهلل من الموؤمن...«

الحديث اأعله ابن المديني بابن عجالن، والجهالة بينه وبين االأعرج، فطرق الحديث تبين اأنه مرة عن 

محمد بن عجالن عن االأعرج، ومرة محمد بن يحيى بن حبان عن االأعرج، كما ذكر الطحاوي وابن حجر، 

واأ�سار اإليه البخاري في عنوان الباب )ما يجوز من اللّو(، ولم يخرجه في كتابه ؛ الأنه على غير �سرطه.

الحديث اأخرجه الطحاوي قال: حدثنا يون�س، حدثنا �سفيان، عن محمد بن عجالن عن االأعرج عن اأبي 

هريرة وقال: فتاأملنا اإ�سناد هذا الحديث، هل هو مو�سول، اأو قد دخله تدلي�س من ابن عجالن اأتاه به عن 

االأعرج يحدث به عنه بغير �سماع منه ثم ذكر طريق ابن المبارك، حدثنا محمد بن عجالن، عن ربيعة، عن 

االأعرج وذكر الحديث وفى نهايته: ثم �سمعته من ربيعة، وحفظي له من محمد.

ثم قال: ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك... ثم ذكر 

باإ�سناد مثله، وقال في اآخره: ثم �سمعته من ربيعة بن عثمان، ولم يذكر في اأوله ربيعة.

ث به عن االأعرج تدلي�ًسا منه به عنه، واأنه اإنما كان اأخذه  فوقفنا بذلك على اأن محمد بن عجالن اإنما حدَّ

من ربيعة بن عثمان عنه.

ثم تاأملنا حديث ربيعة، عن االأعرج، هل هو �سماعه اإياه منه، اأو على التدلي�س به عنه.

ا قد حدثنا قال: حدثنا اأحمد بن حميد الكوفي حدثنا عبيد اهلل بن مو�سى، حدثنا عبد اهلل بن  فوجدنا فهَدً

ان، عن االأعرج عن اأبي هريرة وذكر الحديث. اإدري�س، عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن َحبَّ

قال: فوقفنا بذلك على اأنَّه اأ�سل هذا الحديث في اإ�سناده اإنما هو عن ابن عجالن عن ربيعة بن عثمان، 

.
)2(

عن محمد بن يحيى بن حبان، عن االأعرج

=== و�سالح ابن كي�سان والزهري ومحمد بن عجالن وغيرهم.

وقال ابن �سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال المقدمي �سئل ابن المديني عن اأعلى اأ�سحاب اأبي هريرة فبداأ بابن الم�سيب وذكر   

جماعة، قيل له: فاالأعرج قال دون هوؤالء وهو ثقة. مات باالإ�سكندرية �سنة 117هـ على االأ�سح. )تهذيب التهذيب البن حجر 46: 

260 ملخ�سا(. 

)1( تكملة الحديث:»ال�سعيف، وفى كل خير. احر�س على ما ينفعك، وا�ستعن باهلل، وال تعجز، واإن اأ�سابك �سيء فال تقل: لو اأني 

فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهلل، وما �ساء فعل فاإن لو تفتح عمل ال�سيطان«.

الحديث اأخرجه م�سلم في كتاب القدر باب في االأمر بالقوة وترك العجز واال�ستعانة باهلل، وتفوي�س المقادير هلل 340- )2664(   

الجزء الرابع �س2052 طبعة عي�سى الحلبي.

ان، عن االأعرج عن اأبي هريرة. واأخرجه االإمام اأحمد  عن عبد اهلل بن اإدري�س عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن َحبَّ  

في م�سنده رقم 8791 عن طريق عبد اهلل بن المبارك، عن محمد ابن عجالن، عن ربيعة، عن االأعرج عن اأبي هريرة برواية 

خلف بن الوليد �سيخ اأحمد ورقم 8829 عن نف�س الطريق برواية عارم �سيخ اأحمد.

واأخرجه ابن ماجة رقم 79، رقم 4168 بنف�س �سند االإمام م�سلم وكذلك البيهقي في ال�سند الكبير، 10: 89، ورقم 4168 من   

طريق �سفيان بن عيينة، عن ابن عجالن، عن االأعرج عن اأبي هريرة وقال المحقق محمود محمد محمود ح�سن ن�سار: انفرد 

به ابن ماجة، تحفة االأ�سراف رقم )13952(، )ط دار الكتب العلمية بيروت، ط1 1419هـ-1998م، 4: 495(.

)2( )الطحاوي: �سرح م�سكل االآثار، تحقيق. �سعيب االأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط1، �سنة1415هـ- 1994م، ج1، �س236- 

.)238
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ولذلك قال �سعيب االأرنوؤوط: طريق عبد اهلل بن اإدري�س، عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن 

حبان، عن االأعرج، عن اأبي هريرة هذا اأ�سحها جميًعا.

ح�سن  �سدوق،  عثمان،  بن  وربيعة  ال�سيخين  رجال  من  ثقتان  يحيى  بن  ومحمد  اإدري�س  بن  اهلل  وعبد 

.
)1(

الحديث، روى م�سلم، هذا الحديث الواحد

قال ابن حجر: وربيعة بن عثمان قال فيه ابن معين ثقة، وقال اأبو زرعة: اإلى ال�سدق ما هو ولي�س بذاك 

القوي، وقال اأبو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه، وقال الن�سائي لي�س به باأ�س، وذكره ابن حبان في الثقات، 

ت154هـ، وهو ابن �سبع و�سبعين �سنة. له عندهم حديث واحد الموؤمن القوي خير واأحب اإلى اهلل من الموؤمن 

.
)2(

ال�سعيف

 وقال ابن 
)3(

، وقوله تعالى: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ  وقد بوَّب البخاري باًبا بعنوان )باب ما يجوز من اللوِّ

حجر معلًقا: والحديث الذي ذكره ال�سبكي هو الذي رمز اإليه البخاري بقوله ما يجوز من اللو فاإن فيه اإ�سارة 

اإال ما ا�سثثنى، وهو مخرج عند الن�سائي وابن ماجة والطحاوي وذكر ما قاله  اأنها في االأ�سل، ال يجوز  اإلى 

الطحاوي تقريًبا ثم قال: اإن طريق عبد اهلل بن اإدري�س عن ربيعة بن عثمان، فقال عن محمد بن يحيى بن 

.
)4(

حبان عن االأعرج بدل محمد بن عجالن... وهذه الطريق اأ�سح طرق هذا الحديث

خاتمة البحث 

على قلة ما و�سلنا من هذا الكتاب فقد احتوت ال�سفحة على اأربعة اأحاديث، ولكنها غزيرة الفائدة خا�سة 

بعلم العلل وال غرو ف�ساحبها هو اإمام العلل االإمام علي بن المديني �سيخ البخاري الذي تثبت الدرا�سة بال 

ريب مدى تاأثر االإمام محمد بن البخاري بمذهب �سيخه علي بن المديني في العلل والجرح والتعديل.

ولذا يتوجب البحث عن بقية الكتاب حتى تكتمل االإفادة منه . 

)1( انظر )�سعيب االأرنوؤوط تحقيق م�سند اأحمد، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1ـ �سنة 1417هـ- 199م، 14: 395(.

)2( تهذيب التهذيب البن حجر 3: 225 ) ملخ�سا(

)3( �سورة هود: اآية 80 

)4( ابن حجر: فتح الباري، دار الفكر، ج13، �س227- 228 )ملخ�سا(.
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قائمة الم�صادر والمراجع

�أول : �لكتب �لمطبوعة

1- القراآن الكريم

2- اأحمد بن حجر الع�سقالني

 / 1395هـــ  �سنة  ط3  بيروت،   - المعرفة  دار  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  تحقيق  التهذيب،  تقريب   -

1975م

- تقريب التهذيب، طبعة دار الر�سيد - حلب . وطبعة دار المعرفة - بيروت، ط2، تحقيق عبد الوهاب 

عبد اللطيف، �سنة 1355هـ / 1975م 

- تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، ط1، �سنة 1404هـ / 1984م

- فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، كتبه وبوبه محمد فوؤاد عبد الباقي، واأ�سرف على ت�سحيحه عبد 

العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار الفكر .

- االإ�سابة في تمييز ال�سحابة، دار اإحياء التراث العربي - بيروت ،عن الطبعة االأولى �سنة 1328 هـ

- ل�سان الميزان، موؤ�س�سة االأعلمي - بيروت ط3، �سنة 1406هـ/ 1986م

3- اأحمد بن الح�سين البيهقي، اأبو بكر

- ال�سنن الكبرى، طبعة دار الفكر.

5- اأحمد بن حنبل، اأبو عبد اهلل

- الم�سند، تحقيق �سعيب االأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1417هـ / 1997 م

- الم�سند، تحقيق �سعيب االأرنوؤوط و عادل ر�سد، موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت، ط2 ،1420ه / 1999م

- العلل ومعرفة الرجال، تحقيق د/ و�سي اهلل به محمد عبا�س، المكتب االإ�سالمي - بيروت، ط1 �سنة 

1408هـ / 1988م .

وطبعة اأخرى تحقيق طلعت قوج ييكت و اإ�سماعيل جراح اأوغلي المكتبة االإ�سالمية- اإ�ستانبول 1987م

اأبي الح�سن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني،  - كالمه في علل الحديث و معرفة الرجال، برواية 

تحقيق �سبحي البدري ال�سامرائي، مكتبة المعارف- الريا�س ط1 �سنة 1988م 

6- اأحمد بن �سعيب الن�سائي 

العلمية  الكتب  دار  ال�سندي،  االإمــام  وحا�سية  ال�سيوطي  الدين  جالل  الحافظ  ب�سرح  الن�سائي  �سنن   -

بيروت.

7- اأحمد بن عبد اهلل االأ�سبهاني، اأبو نعيم

- حلية االأولياء وطبقات االأ�سفياء، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط4 �سنة 1405هـ/ 1985م .

8- اأحمد بن علّي بن ثابت الخطيب البغدادي اأبو بكر 
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- مو�سح اأوهام الجمع و التفريق، تحقيق د/ عبد المعطي اأمين قلعجي، دار المعرفة - بيروت ط1 �سنة 

1407هـ / 1987م 

- الجامع الأخالق الراوي واآداب ال�سامع، تحقيق د/ محمد راأفت ال�سعيد، مكتبة الفالح - الكويت ط1 

�سنة 1401هـ/1981م.

- الجامع الأخالق الراوي واآداب ال�سامع، تحقيق د/ محمد عجاج الخطيب، موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت 

�سنة 1416هـ / 1996 م .

- كتاب الكفاية في علم الرواية، مراجعة االأ�ستاذين عبد الحليم محمد عبد الحليم و عبد الرحمن ح�سن 

محمود، دار الكتب الحديثة - القاهرة ط3 

- تاريخ مدينة ال�سالم - تاريخ بغداد -، تحقيق د / ب�سار عواد معروف، دار الغرب االإ�سالمي - بيروت، 

ط1 �سنة 1422هـ/ 2001 م . وطبعة دار الكتاب العربي - بيروت

�سنة  ط1،  لبنان،   - بيروت   - العلمية  الكتب  دار  عتر،  الدين  نور  تحقيق  الحديث،  طلب  في  الرحلة   -

1395هـ/ 1975م . 

9- اأحمد بن محمد بن �سالمة الطحاوي

- �سرح م�سكل االآثار، تحقيق �سعيب االأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت ط1 �سنة 1415هـ / 1994م 

10- اأحمد محمد �ساكر

- الباعث الحثيث، �سرح اخت�سار علوم الحديث للحافظ اأبن كثير، دار التراث- القاهرة ط3 �سنة 1979م.

11- اإ�سماعيل با�سا

- اإي�ساح المكنون في الذيل على ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب و الفنون

12- اإكرام اهلل اإمداد الحق

- االإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال، دار الب�سائر االإ�سالمية - بيروت - لبنان ط1 �سنة 

1413هـ / 1992 م 

13- اأكرم �سياء العمري

- بحوث في تاريخ ال�سنة الم�سرقة، موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت ط3 �سنة 1395 هـ / 1975.

- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، دار طيبة - الريا�س ط2 �سنة 1405هـ/1985م

14- د/ اأمين الق�ساة 

مدر�سة الحديث في الب�سرة حتى القرن الثالث الهجري، دار بن حزم - بيروت، ط1 �سنة 1419هـ /   

1998م.

15- االإمام اأن�س بن مالك

- الموطاأ : ت�سحيح وتعليق محمد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الكتب العربية مطبعة عي�سى البابي الحلبي 

- القاهرة .
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16- بدر الدين محمد بن اإبراهيم بن جماعة

- المنهل الروي في مخت�سر علوم الحديث النبوي، تحقيق د/ محي الدين عبد الرحمن رم�سان، مجلة 

 / 1395هـــ  االأول  جمادي  االأول،  الجزء  الع�سرون،  و  الحادي  المجلد  العربية،  المخطوطات  معهد 

1975م، القاهرة

17- تقي الدين الندوي

- علم رجال الحديث، مكتبة الفردو�س، �سنة 1405هـ / 1985 م . 

18- جامعة االإمام محمد بن �سعود االإ�سالمية

)الحديث  الثاني  المجلد  الثالث  الجزء  المكتبات،  �سوؤون  عمادة  والم�سورات،  المخطوطات  فهر�س   -

ال�سريف ( �سنة 1405هـ/1985م

19- جمال الدين القا�سمي

- قواعد التحديث من فنون م�سطلح الحديث، تحقيق محمد بهجة البيطار، دار النفائ�س - بيروت، ط1، 

�سنة 1407هـ / 1987 م . 

20- الح�سين بن عبد اهلل الطيبي 

اأ�سول الحديث، تحقيق �سبحي ال�سمرائي، رئا�سة ديوان االأوقاف - العراق، اإحياء التراث  - الخال�سة في 

االإ�سالمي الكتاب الخام�س، �سنة 1391هـ / 1971 م .

21- خليفة بن الخياط 

كتاب الطبقات، تحقيق د / اأكرم �سياء العمري، دار طيبة - البطحاء - ال�سعودية ،ط2، �سنة 1402هـ /   

1982م.

22- الخليل بن عبد اهلل الخليلي القزويني 

 / هـ   1412 �سنة  بيروت   - الفكر  دار  اأحمد حيدر،  الحديث، �سبطه عامر  االإر�ساد في معرفة علماء   -

1993م

23- خير الدين الزركلي

- االأعالم، دار العلم للماليين - بيروت، ط7، �سنة 1986 م

24- �سليمان بن اأحمد الطبراني

- المعجم الكبير، تحقيق عبد المجيد ال�سلفي، ط2 

25- �سليمان بن اال�سعث، اأبو داود

- �سنن اأبي داود، ومعه كتاب معالم ال�سنن للخطابي اإعداد وتعليق عزت عبيد الدعاث وعادل ال�سيد، دار 

الحديث- بيروت ط 1 ، 1349هـ/1994م

- ت�سمية االإخوة الذين روي عنهم الحديث، تحقيق د. با�سم الجوابرة، دار ىالراية - الريا�س ط1 �سنة 

1408هـ/ 1988م 
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26- �سليمان بن خلف اأبو الوليد الباجي

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع ال�سحيح، تحقيق د. اأبو لبابة ح�سين، دار اللواء 

- الريا�س،ط1 �سنة1406هـ/1986م. 

27- �سالح الدين اأبو �سعيد خليل بن كيكلدي العالئي

للطباعة-  العربية  الدار  ال�سلفي،  المجيد  المرا�سيل، تحقيق حمدي عبد  احكام  التح�سيل في  - جامع 

العراق ط1 �سنة1398هـ/1978م.

28- طاهر علّي المقد�سي بن القي�سراني ال�سيباني 

االأ�سبهاني،  بكر  اأبي  و  الكالباذي  ن�سر  اأبي  لكتابي  م�سلم  و  البخاري  ال�سحيحين  رجال  بين  الجمع   -

توزيع دار الباز - مكة المكرمة، دار الكتب العلمية - بيروت، �سنة 1402هـ.

29- عبد الحي بن العماد الحنبلي

- �سذرات الذهب، تحقيق لجنة التراث بدار االآفاق الجديدة - بيروت 

30- عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب الحنبلي

- �سرح علل الترمذي، تحقيق �سبحي ال�سامرائي عالم الكتب - بيروت ط3 �ستة 1416هـ/ 1996م 

31- عبد الرحمن ابن اأبي حاتم

1402هـ/  �سنة  بيروت، ط2،   - الر�سالة  موؤ�س�سة  نعمة اهلل قوجاني،  بن  �سكر اهلل  تحقيق  المرا�سيل،   -

1982م.

دائرة  مجل�س  لمطبعة  االأولــى  الطبعة  عن  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  تقدمته،  و  التعديل  و  الجرح   -

المعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن - الهند، �سنة 1371 هـ / 1952 م . 

32- عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي 

- تدريب الراوي في �سرح تقريب النواوي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة 

- وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية - بيروت، ط2، �سنة 1399هـ / 1979م 

- طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، �سنة 1403 هـ / 1983م . 

- االإتقان في علوم القراآن، طبعة دار الفكر - بيروت

33- عبد الرحمن بن الجوزي اأبو الفرج الحافظ 

- مناقب االإمام اأحمد بن حنبل، مكتبة الخانجي - م�سر، ط1 

34- عبد الرحيم بن الح�سين العراقي

- التقييد و االإي�ساح �سرح مقدمة بن ال�سالح، دار الحديث للطباعة و الن�سر - بيروت - لبنان، ط2، 

�سنة 1405هـ / 1984 م

35- عبد الكريم بن محمد ال�سمعاني
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- االأن�ساب، تعليق عبد اهلل عمر البارودي، دار الحنان - بيروت، ط1، �سنة 1408ه / 1988 م .

1395هـ  �سنة  بغداد  االر�ساد-  �سالم، مطبعة  ناجي  منيرة  تحقيق  الكبير،  المعجم  في  التحبير  كتاب   -

/1975م

36- عبد اهلل بن عدي الجرجاني

 / هـ   1409 �سنة   ،3 ط  بيروت،   - الفكر  دار  زكــار،  �سهيل  د/  تحقيق  الرجال،  �سعفاء  في  الكامل   -

1988م.

37-عثمان بن عبد الرحمن اأبوعمرو بن ال�سالح

- مقدمة ابن ال�سالح في علوم الحديث، خرجه وعلق عليه د / م�سطفى ديب البغا

- مقدمة ابن ال�سالح ومحا�سن اال�سطالح، تحقيق د / عائ�سة عبد الرحمن، دار المعارف القاهرة.

38- علّي بن المديني

�سنة  1972وط2،  �سنة  ط1،  بيروت   - االإ�سالمي  المكتب  االأعظمي،  محمد  د/  تحقيق  العلل،  كتاب   -

1980

�سنة  حلب،   - الوعي  دار  قلعجي،  اأمين  المعطي  عبد   / د  تحقيق  الرجال،  معرفة  و  الحديث  علل   -

1980م.

- العلل، تحقيق ح�سام بوقري�س، دار غرا�س - الكويت، �سنة 1423ه / 2002 م .

- �سوؤاالت محمد بن عثمان بن اأبي �سيبة، تحقيق موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، مكتبة المعارف - 

الريا�س، ط1، �سنة 1404 هـ / 1984 م

39- عمر بن اأحمد بن �ساهين

- تاريخ اأ�سماء ال�سعفاء والكذابين، تحقيق عبد الرحمن محمد اأحمد، ط1 1409هـ/1989م

- تاريخ اأ�سماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، تحقيق د. عبد المعطي اأميت قلعجي، دار الكتب العلمية- 

بيروت، ط1 �سنة1406هـ/1986م.

40-عمر ر�سا كحالة :

اأعالم الن�ساء في عالمي العرب واالإ�سالم، المكتبة الها�سمية - دم�سق �سنة 1379 هـ - 1959م  

41- عمر بن ر�سالن بن ن�سير ال�سراج البلقيني

- محا�سن اال�سطالح، تحقيق د / عائ�سة عبد الرحمن، دار المعارف - القاهرة .

42- فوؤاد �سزكين

- تاريخ التراث العربي، نقله للعربية د/ محمود فهمي حجازي و د/ فهمي اأبو الف�سل، الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب، المجلد االأول، المكتب االإ�سالمي - بيروت، �سنة 1977م 

43- قا�سم علي �سعد 

- درا�سة عن النه�سة العلمية في ظل الدول االإ�سالمية و مواطن �سعفها مقدمة لتحقيق االأم�سار ذوات 
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االآثار للذهبي، دار الب�سائر االأ�سالمية - بيروت، �سنة 1986 م .

44- محمد بن اأحمد بن عثمان اأبو عبد اهلل الذهبي

- ميزان االعتدال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة - بيروت

- العبر في خبر من غبر، تحقيق فوؤاد �سيد، مطبعة حكومة الكويت، �سنة 1984م.

بيروت، ط10، �سنة  الر�سالة -  ال�سمر، موؤ�س�سة  االأرنوؤوط و�سالح  النبالء، تحقيق �سعيب  اأعالم  �سير   -

1414هـ / 1994م.

- تذكرة الحفاظ، مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية - حيدر اأباد الدكن - الهند، �سنة 1375هـ / 

1955م.

�سنة  المكرمة،  مكة   - المكي  الحرم  مكتبة  العلمي،  يحيى  بن  الرحمن  عبد  تحقيق  الحفاظ،  تذكرة   -

1374هـ

- العبر في خبر من غبر، تحقيق د/ �سالح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، ط2، �سنة 1984م.

- االأم�سار ذوات االآثار، تحقيق د. قا�سم علي �سعد، دار الب�ساير االإ�سالمية - بيروت، ط1 �سنة 1986م 

االأولى،  الطبعة  بيروت،   - الر�سالة  موؤ�س�سة  ــوؤوط،  االأرن �سعيب  تحقيق  النبالء،  اأعالم  �سير  تهذيب   -  

1412هـ/ 1991م 

45- محمد بن اأحمد بن محمد االأندل�سي المالكي 

 / هـ   1364 �سنة  دم�سق،   - الترقي  مطبعة   . الع�س  يو�سف  رتبها  دم�سق،  الخطيب  به  ورد  ما  ت�سمية   -

1945م.

46- محمد بن اإ�سحاق النديم

- الفهر�ست، تحقيق ر�سا تجدد - طهران، �سنة 1391 هـ / 1971م .

47- محمد بن اإ�سماعيل البخاري

- �سحيح البخاري، دار اإحياء التراث العربي - بيروت . 

- �سحيح البخاري ب�سرحه الم�سمى فتح الباري الأبن حجر، دار المعرفة - بيروت

- التاريخ ال�سغير، تحقيق محمود اإبراهيم زايد، مكتبة دار التراث - القاهرة �سنة 1397 هـ / 1977م.

- التاريخ الكبير، موؤ�س�سة الكتب الثقافية - بيروت .

�سنة  ط3  بيروت   - االإ�سالمية  الب�ساير  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  محمد  اأحاديثه  خرج   : المفرد  االأدب   -

1409هـ/ 1989م

48- محمد بن عبد الرحمن �سم�س الدين ال�سخاوي

1376هـــ  �سنة  القاهرة،   - المحمدية  ال�سنة  مطبعة  ال�سريفة،  المدينة  تاريخ  في  اللطيفة  التحفة   -

/1957م.

- فتح المغيث �سرح األفية الحديث للعراقي، دار الكتب العلمية بيروت ط1 �سنة 1403هـ/ 1983م 
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49- محمد بن عثمان بن اأبي �سيبة

- �سوؤاالت علي بن المديني، تحقيق موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، مكتبة المعارف - الريا�س، �سنة 

1404هـ / 1984م.

50- محمد بن حبان الب�ستي

- المجروحين من المحدثين و ال�سعفاء من المتروكين، تحقيق اإبراهيم محمود زايد، دار الوعي - حلب 

و �سنة 1396 هـ/ 1976م .

1402 هـ/  الهند، ط1، �سنة  الدكن -  اأباد  العثمانية - حيدر  المعارف  الثقات، مطبعة مجل�س دائرة   -

1982م.

- �سحيح ابن حبان تحقيق �سعيب االأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت ط1 �سنة 1408هـ 1985م.

51- محمد بن عبد الرحمن ال�سخاوي 

- االإعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، حققه وعلق عليه فرانز روزنثال، ترجمة التعليق و المقدمة د/ �سالح 

الكتب  دار  للعراقي،  الحديث  األفية  �سرح  المغيث  فتح   - . بيروت  العلمية -  الكتب  دار  العلي،  اأحمد 

العلمية - بيروت، ط1، �سنة 1403 هـ / 1983م.

52- محمد بن عبد اهلل الحافظ اأبو عبد اهلل الحاكم

- كتاب معرفة علوم الحديث، �سرح ومراجعة �سعيد محمد اللحام، مكتبة الهالل - بيروت، ط1، �سنة 

1409 هـ / 1989 م .

53- محمد بن عمرو العقيلي

- كتاب ال�سعفاء الكبير، تحقيق د/ عبد المعطي اأمين قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، �سنة 

1404 هـ / 1984 م . 

54- محمد بن عي�سى بن �سورة

- الجامع ال�سحيح ) �سنن الترمذي( دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1408هـ/1987م

55- محمد عبد الحي اللكنوي

- ظفر االأماني في مخت�سر الجرجاني، تحقيق د/ تقي الدين الندوي - اأعظم كده، ط2، �سنة 1418 هـ 

/ 1997 م .

56- محمد نا�سر الدين االألباني 

اللغة  مجمع  مطبوعات  الحديث،  مخطوطات  من  المنتخب  الظاهرية  الكتب  دار  مخطوطات  فهر�س   -

العربية - دم�سق، �سنة 1390 هـ / 1970 م .

57 - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني

 - 1419هـــ  ط1  بيروت   - العلمية  الكتب  دار  ن�سار،  ح�سن  محمد  محمود  تحقيق  ماجة  ابن  �سنن   -

1998م
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58- م�سلم بن حجاج الني�سابوري 

- �سحيح م�سلم، تحقيق فوؤاد عبد الباقي دار التراث العربي، �سنة 1955 م . 

التراث  الإحياء  العلمي  المجل�س  الق�سقري،  اأحمد  محمد  الرحيم  عبد  تحقيق  االأ�سماء،  و  الكنى   -

االإ�سالمي- المدينة المنورة، ط1، �سنة 1404 هـ / 1984 م .

59- يا�سين محمد ال�سوا�س

المخطوطات  معهد  من�سورات  بدم�سق،  الظاهرية  الكتب  دار  في  العمرية  المدر�سة  المجاميع  فهر�س   -

العربية - الكويت، ط1، �سنة 1408 هـ / 1987 م .

60 ياقوت الحموي معجم البلدان، دار �سادر - بيروت ط : 2 �سنة 1995 م 

61- يو�سف بن عبد اهلل بن عبد البر القرطبي

- اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب، تحقيق ال�سيخان علي محمد معو�س وعادل اأحمد عبد الموجود، دار 

الكتب العلمية - بيروت ط1 �سنة 1415هـ/ 1995م 

62- يو�سف المزي اأبو الحجاج

اأ�سماء الرجال، تحقيق د / ب�سار عواد معروف، موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت، ط1،  - تهذيب الكمال في 

�سنة 1413 هـ / 1992 م . 

ثانيا : �لمخطوطات 

- علي بن المديني : االأحاديث المعلالت، ن�سخة م�سورة عن ن�سخة المكتبة الظاهرية -�سوريا ومحفوظة 

بتاريخ  المديني،  بن  علي  الثالث،   2357 رقم  تحت  بدبي  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  بمركز 

2003/3/17م
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بِرّي ين َعبِد الَقاِدر الُح�َسيني الطَّ ِل�َسيِخ الإ�سالِم محيي الدِّ

ريِف اِفعي الَمكِّي اإِماِم الَمقاِم ال�سَّ ال�سَّ

)المولود �سنة 976 - والمتوفى �سنة 1032هـ(

تحقيق

الدكتور : عدنان عبد الرحمن الدوري

جامعة �صنعاء - الجمهورية اليمنية
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َماا�ْشَتَبْه

بِرّي ين َعبِد الَقاِدر الُح�َسيني الطَّ محيي الدِّ

َحَيــاُتــــُه واآثـــَـاُرُه

اِفعي  بِرّي ال�شَّ ين الُح�َشيني الطَّ د بن يحيى بن َمكَرم ابن ُمِحبِّ الدِّ ين َعبِد الَقاِدر بُن محمَّ هو ُمحِيي الدِّ

.
)1(

مِة، والُمفِتي ِبالَبلِد الَحَراِم َة الُمَكرَّ ريف ِبَمكَّ ، الَخِطيب والإمام بالمَقاِم ال�شَّ يِّ
الَمكِّ

.
)2(

ولد بمكة المكرمة في 27 �شفر من �شنة 976 للهجرة وقيل �شنة 972هـ

ت�شدر في محراب العلم والإمامة، وت�شنم �شهوة جموح الف�شل فملك زمامه، وجمع بين الرواية والدراية، 

وينت�شب الى اأ�شرة �شريفة عريقة الن�شب، واإلى بيت علم لي�س منه اإلَّ اإمام اأو خطيب. فهو عالم اأديب، و�شاعر 

 .
)3(

ناظم، وكاتب ناثر، م�شارك في اأنواع العلوم والفنون

�سعره:

ومن جيد �شعره ما قاله مادحًا ال�شريف ح�شن بن اأبي نمي بن بركات �شلطان الحجاز: 

���ش��رف��اً ال��ق�����������رى  اأم  ف���ي  اهلل  ف��اأب�����اخ��ل��ي��ف��ة  اأب���������اً  ف��ي��ه�����������ا  وارث���������ه  زال  م��������ا 

محت�ش�بااإم�����ام ق��ب��ل��ت��ن��ا ال���غ�������راء اأف�����ش�����������ل من اهلل  ل��وج�����ه  حماه�ا  ح��م��ى 

ك����ان ق��ائ��������������ده اأي�����د اهلل ج��ي�����ش��اً  غ�بام���ن  فيه  لي�س  �شنين  منذ  بالرعب 

ف���وق هامت��ه ع��ام��ة ال��ن�����ش��ر واه���ت���زت ب�����ه ط��رب��ااأج����ل م��ن خ��ف��ق��ت م��ن 

اآي����ات مفخ���ره ت��ل��ت  ق��د  م��ن  الخط�باوخ��ي��ر  األ�شن  ج��ه��راً  المنابر  على 

على الآل�����������ه  ا���ش��ت��ن  ق���د  اآل  واكتت��با���ش�����ل��ي��ل  بالن�س  حبهم  ال����ورى  ك��ل 

ب��ه ي�����رون  ي����وم  ال��م��ح��ج�����ة ف���ي  ه���م 
(4)

تحت اللواء بقرب الم�شطفى رتبا

م�سنفاته:

:
)5(

�شنف واألف - رحمه اهلل تعالى - الكثير من الموؤلفات العلمية منها

1- الرايات المن�شورة على الأبيات المق�شورة �شرح على الدريدية .

2- اأ�شاطين ال�شعائر الإ�شالمية وف�شائل ال�شالطين والم�شاعر الحرمية.

1 ( البدر الطالع بمحا�شن من بعد القرن ال�شابع: لل�شوكاني 378 و�شالفة الع�شر في محا�شن ال�شعراء بكل م�شر: لبن مع�شوم 

42 ونزهة الجلي�س ومنية الأديب الأني�س: للح�شيني المو�شوي 264 هداية العارفين اأ�شماء الموؤلفين واآثار الم�شنفين: لإ�شماعيل 

با�شا البغدادي 319/1 ومعجم الموؤلفين لعمر ر�شا كحالة 303/5.

2 ( الأعالم للزركلي 4/ 44.

3 ( �شالفة الع�شر 42 ونزهة الجلي�س 264.

4 ( �شالفة الع�شر 48.

5 ( هداية العارفين 319/1.
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3- الأ�شاطين في حج ال�شالطين. 

4- اإفحام المجاري في اإفهام البخاري قطعة على اأوائله.

5- اإيقاظ ال�شماع لجواز ال�شتماع. 

6- ح�شن ال�شريرة في ح�شن ال�شيرة. وهي �شرح منظومة في �شير النبي �.

7- درة الأ�شداف ال�شنية في ذروة الأو�شاف الح�شنية. 

8- �شل ال�شيف على حل الكيف. 

9- عرائ�س الأبكار وغرائ�س الأفكار في التف�شير. 

10- علو الحجة بتاأخير اأبي بكر ابن حجة. 

11- عيون الم�شائل من اأعيان الر�شائل. في اأربعين علمًا. 

12- ك�شف الخافي من كتاب الكافي في علمي العرو�س والقوافي. 

13- الكلم الطيب على كالم اأبي الطيب. 

 
)6(

14- ن�شاأة ال�شالفة بمن�شاأة الخالفة. في التاريخ.

15- رفع ال�شتباك عن تناول التنباك. 

16- التبيان المتين في بيان دخان المبين. 

17- اأنباء البرية بالأبناء الطبرية. في التراجم. 

)7(

18- ك�شف النقاب عن اأن�شاب الأربعة الأقطاب.

)8(

19- َن�شُر الَعَلِم في َمفاِرِق الَعَلِم.

20- فلك القامو�س.)مطبوع(.

َبْه والَفْرُق بين َما ا�ْشَتَبْه. وقد و�شمه في مقدمته بـ»اإزاَلِة ال�ّشَبْه والَفْرِق َبْيَن َما ا�ْشَتَبْه« وهو  21- ِعْرُق ال�شَّ

هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم.

6 ( تحفة المحبين والأ�شحاب فيما للمدنيين من الأن�شاب: لالأن�شاري المدني 12/1.

7 ( انظرها من 1-19 في: هداية العارفين 319/1.

8 ( حققه طلبة الدرا�شات العليا - تمهيدي ماج�شتير - )الدفعة ال�شابعة( بق�شم اللغة العربية في كلية اللغات بجامعة �شنعاء لعام 

2006/2005م تحت اإ�شرافي و�شيطبع الكتاب باإذنه تعالى قريبًا.
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 يكرمه اإكرامًا عظيمًا، ولهذا كان اأكثر موؤلفاته 
)9(

وكان �شريف مكة المكرمة اآنذاك ح�شن بن اأبي نمي 

وم�شنفاته با�شمه.

ا �شنَّف �شرح الدريدية المتقدم ، ذكره با�شم ال�شريف المذكور اتفق اأن اأحكم  ومن لطيف ما وقع له اأنه لمَّ

تاأريخ تاأليفه في بيتين كتبهما على ظهره وهما:

رَّخ�������������������������������������������������������ن������ي ُم�����وؤل�����ف�����������������������������ي
����ع����������������������������������ر م�����������ا ذه�����������ْباأَ ب����ب����ي���������ت �����شِ

اأج�����������ازن�����������ي األ����������������َف ذه�������������������������������������������������ْباأح������م��������������������ُد ُج��������������������������������������������ود م������اج������ٍد

فتب�شم ال�شريف، وو�شع الكتاب في حجره، وو�شع يده على راأ�شه، وقال: على الراأ�س والعين، واهلل اإن ذلك 

.
)10(

نزر ي�شير في مقابلته، واإني اأحمد اهلل الذي اأوجد مثلك في زمني

وفاتـه:

تذكر الكتب اأن اتفقت له محنة كانت �شبب موته، وذلك اأنه ا�شتناب ولده يخطب للعيد، وكانت اأول خطبة 

ح�شلت له، فتهياأ لذلك، فمنعه بع�س اأمراء الأروام الواردين اإلى مكة المكرمة ذلك العام، ورغب في اأن يكون 

الخطيب حنفي المذهب، فعظم ذلك على الإمام عبد القادر ، ففا�شت نف�شه في الحال كمدًا، وذلك في �شنة 

)1032هـ( اثنتين وثالثين واألف للهجرة الموافق �شنة )1624م( �شتمائة واأربع وع�شرين بعد الألف للميالد، 

.
)11(

وكان موته يوم الجمعة والخطيب على المنبر، وقدم لل�شالة عليه بعد تلك الخطبة في ذلك اليوم

نا�شخ المخطوطة: 

ار، هو عبد القادر بن ح�شين بن اأحمد �شهاب الدين النحوي الَعطَّ

وهو نف�شه نا�شخ مخطوطة )ن�شر العلم على مفارق العلم(، ولم يدون ا�شمه في نهاية المخطوطة، لكتفائه 

في مخطوطة )ن�شر العلم على مفارق العلم(. والمخطوط �شمن مجموع ي�شم:

1- الورقات للجويني )اأ�شول فقه( )17�س(.

9 ( ال�شريف ح�شن بن اأبي نمي محمد بن بركات بن محمد، الح�شني الها�شمي )932 - 1010 هـ = 1525 – 1601م(: من اأ�شراف 

مكة �شارك اأباه في اإمارتها.ثم انفرد بها بعد وفاته )�شنة 992هـ( وا�شتمر �شابطا �شوؤونها اإلى اأن توفي بها. وكان جوادا �شجاعا، 

اأثنى عليه بع�س الموؤرخين، اإل اأن �شاحب )العقيق اليماني( يقول: اإنه )ا�شتوزر عبد الرحمن بن عتيق فاأ�شاء هذا اإلى النا�س 

وف�شا الجور( ويقول �شاحب )عنوان المجد في تاريخ نجد(: )قال الع�شامي في تاريخه: وفي �شنة 986 ه، �شار ال�شريف ح�شن 

بن اأبي نمي �شاحب مكة اإلى نجد، وحا�شر معكال المعروف في الريا�س، ومعه من الجنود نحو 50 األفا، وطال مقامه فيها، وقتل 

فيها رجال./الأعالم للزركلي 2/ 218 و �شمط النجوم العوالي في اأنباء الأوائل والتوالي للع�شامي 326/2 وخال�شة الأثر في 

اأعيان القرن الحادي ع�شرللمحبي 22/1 وريحانة الألّبا وزهرة الحياة الدنيا لل�شهاب الخفاجي 105/1.

10( البدر الطالع بمحا�شن من بعد القرن ال�شابع لل�شوكاني 378.

ال�شعراء بكل م�شر لبن مع�شوم  الع�شر في محا�شن  378 و�شالفة  لل�شوكاني  ال�شابع  القرن  الطالع بمحا�شن من بعد  البدر   )11

42 ونزهة الجلي�س ومنية الأديب الأني�س للح�شيني المو�شوي 264 وهداية العارفين 319/1 ومعجم الموؤلفين لعمر ر�شا كحالة 

.303/5
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بِرّي. )نحو(.)54�س(. ين َعبِد الَقاِدر الُح�َشيني الطَّ 2- ن�شُر الَعَلِم َعَلى َمَفاِرِق الَعَلِم : لمحيي الدِّ

بِرّي.)نحو(. ين َعبِد الَقاِدر الُح�َشيني الطَّ َبْه والَفْرُق بيَن َما ا�ْشَتَبْه: لمحيي الدِّ 3- ِعْرُق ال�شَّ

الموؤلف : عبدالقادر بن محمد الح�شيني الطبري ال�شافعي الكي اإمام المقام ال�شريف.) 29�س(  

4- موقد الأذهان وموقظ الو�شنان .)في الألغاز النحوية( لل�شيخ اأبى محمد يو�شف بن عبد اهلل بن اأحمد 

بن عبد اهلل بن ه�شام النحوي.)12�س(.

5- نبذة في علوم النجوم: لمجهول )20�س(.

6- نبذة لقواعد الحديث لعله لبن �شالح )55�س(.

7- ر�شالة اآداب البحث: لموؤلف مجهول.)6�س(.

القاهرة  .نزيل  الهروي  المحقق مظفرالدين  للعالمة  الو�شع:  علم  في  الع�شد  المحقق  ر�شالة  �شرح   -8

)15�س(.

9- ق�شيدة: 

يوم النقا ماخاطرالم�شتاق( )2�س(.)ل������وك������ان ي���ع���ل���م اأن�����ه�����ا الأح����������داق

وهي من المخطوطات الم�شورة من خزانة الجامع الكبير في �شنعاء والمودعة في مكتبة الإمام زيد بن 

علي ب�شنعاء محفوظة على القر�س المرقم )316(.
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»نموذج من �شور المخطوطة«

ال�شفحة الأولى من عنوان مخطوطة عرق ال�شبه رقم 41

ال�شفحة الأولى من مخطوطة عرق ال�شبه رقم42
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ال�شفحة الأخيرة من مخطوطة عرق ال�شبه رقم 55

»بطاقة المخطوطة عن القر�س رقم ) 316)«
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»كتاب عرق ال�شبه والفرق بين ماا�شتبه . 

الموؤلف : عبد القادر بن محمد الح�شيني الطبري ال�شافعي المكي اإمام المقام ال�شريف.

عدد ال�شفحات : 28�س.

نوع الخط : ن�شخي.

الفراغ من التاأليف : 18ربيع الثاني �شنة1031هـ.

)12(

الفراغ من الن�شخ : 29محرم �شنة 1067هـ.«

$

ِه ال�شِتكاَنُة وُح�شوُل الإِعاَنُة، وَبعُد: الِم عَلى َنِبيِّ الِة وال�شَّ ��س 2[ بَحمِد اهلِل ال�شِتعانُة في الإباَنِة، وبال�شَّ

َعْجالَن،   
)13(

ُعْلَقَة َعلقُته  ا�ْشَتَبْه«،  َما  َبْيَن  والَفْرِق  ال�ّشَبْه  »اإزاَلِة  في  َلطيٌف  وَتحبيٌر  �َشريٌف،  َتحِريٌر  فهذا 

ُل. الُم التَّو�شُّ الُة وال�شَّ ُل، واإليِه بر�ُشوِله َعليِه ال�شَّ َقُة، وَعليِه التَّوكُّ ، وباهلِل الثِّ
)14(

واألَّفُته في �َشحاِئَب ُدحالَن

َفرٌق بين الَجمِع وا�ْسِم الَجمِع وا�ْسِم الِجن�ِص

الواحِد  تكراِر  دللة  عليها  داًل  المجتمعِة،  لالآحاد  مو�شوعًا  كان  اإْن  اثنين،  من  اأكثَر  على  الُّ  الدَّ اللَّفُظ 

يكن  لم  اأم  ــْود«،  ــشُ �
ُ
واأ »ِرَجـــاٍل  كـــ:   

)16(

م�شتعمل لفِظِه  من  واحــٌد  له  اأكــان  �شواء  ؛ 
)15(

الــجــمــُع فهو  بالعطف؛ 

 دللة المفرد على جملة اأجزاء م�شماه ؛ فهو ا�شم 
)18(

، اأو مو�شوعًا لمجموِع الآحاِد، داًل عليها
)17(

كـ:»اأبابيَل«

ال�شالم عبا�س  اإعداد: عبا�س عبد  ال�شالم،  عليه  بن علي  زيد  الإمام  بموؤ�ش�شة  الم�شورة )رقميا(  المخطوطات  فهار�س  12( عن 

الوجيه، باإ�شراف: عبد ال�شالم عبا�س الوجيه.

و قال: بع�س 
َ
13( في اأ�شل المخطوطة: عقلة. وما اأثبتناه ال�شواب. جاء في الل�شان)علق( : الِمْعَلقة: متاع الراعي عن اللحياني، اأ

متاع الراعي. وفي التاج )علق(قال الّزمْخ�َشريُّ : ومنها قوُلهم: علِّقوا َرَمَقه ب�َشْيٍء اأي: اأْعطوه ما ُيْم�ِشُك رمَقه. وُيقال: ما َطعاُمه 

اإّل الّتعلُُّق والُعْلَقُة./ اأ�شا�س البالغة والم�شباح المنير)علق(. وفي العين164/1و النهاية556/3:» ومنه حديث الإْفك:

في: �شحيح  الحديث  /انظر  عام«.  الطَّ من  الُعْلَقَة  ياأُكْلَن  واإنَّما  اللحم،  يغ�شهن  ولم  يهبلهن  لم  ذاك خفافا،  اإذ  الن�شاء  وكان   «   

الكبير  13/16والمعجم  حبان  ابــن  �شحيح  194و   /6 حنبل  بن  اأحمد  2129/4وم�شند  م�شلم  و�شحيح   942/2 البخاري 

50/23و�شنن الن�شائي 295/5وغريب الحديث للخطابي 55/2وكفاية الطالب اللبيب في خ�شائ�س الحبيب لل�شيوطي392/1.

َيْجَمُع  َنُع  والَم�شْ الُجْرِف.  تحَت  َمْدَخٌل  اأو  ال�ِشْدَر  اأْنَبَت  ما  وُربَّ فيه.  ُيْم�َشى  �ْشَفُلُه، حتى 
َ
اأ ُمتَّ�ِشٌع  َفُمُه،  ٌق  يِّ �شَ َنْقٌب   : مُّ وُي�شَ ْحُل  الدَّ  )14

اأْجواِلها  َفيوَجُد ماوؤُها تحَت  ُتْحَفُر  ُة  ِكيَّ الرَّ  : بوٍر  الِبْئُر. وك�شَ  : واأْدحاٌل وِدحاٌل وُدحوٌل وُدْحالٌن ب�شمهما وبهاٍء  اأْدُحٌل   : الماَء ج 

َقُة الراأ�ِس./الل�شان والقامو�س والتاج )دحل(. قال  يِّ ْحالُء: الِبْئُر ال�شَّ َفُتْحَفُر حتى ُي�ْشَتْنَبَط ماوؤُها، والِبْئُر الوا�ِشَعُة الَجواِنِب والدَّ

تعالٍى تحت   
ُ َّ
َخَلقها اهلل واِحٍد منها وهي َخالِئُق  ُدْحالنًا كثيرًة دخلُت في غيِر  ْهناء  الدَّ َنواِحي  بالَخْل�شاِء في  وراأيُت   : الأزهريُّ

فاٍة َمْل�شاَء . ودخلُت في  ًة َيتَّ�ِشع في �شَ ًة َي�شيُق وَمرَّ ُف يمينًا و�ِشماًل فَمرَّ ْحُل منها �َشّكا في الأر�ِس قاَمًة ثم َيَتلجَّ الأر�ِس َيذَهُب الدَّ

ْحِل تحَت الأر�ِس فا�شتقيُت مع اأ�شحابي  ِقْف على �َشَعِته وَكثَرِته لإْظالِم الدَّ
َ
َدْحٍل منها فلما انتهيُت اإلى الماء اإذا َجوٌّ ِمن الماء لم اأ

ْدحاٌل وِدحاٌل وهذه بالك�شر 
َ
واأ ْفُل�ٍس 

َ
اأْدُخٌل كاأ َفْوَق واجتَمع فيه . ج  اإليه ِمن  َعْذبًا �شافيًا ُزلًل ؛ لأنه ماُء ال�ّشماِء ُم�شاٌل  منه ماًء 

./ التاج )دحل(.  هما نقله الجماعُة : الأزهرّي وابُن �ِشيَده والجوهرّي وال�شاغانيُّ مِّ وُدُحوٌل وُدْحالٌن ب�شَ

15( انظره في �شرح الأ�شموني على الألفية 153/4.

16( في اأ�شل المخطوطة: �شواء اأكان له من لفٍظ واحٍد م�شتعمٍل. وما اأثبتناه من �شرح الأ�شموني على الألفية 153/4.

باِبيَل«)�شورة الفيل: اآية3( 
َ
باِبيَل اأي: ِفَرًقا و+َطيرًا اأ

َ
ْخَف�ُس: ُيقاُل: جاَءْت اإِِبُلَك اأ

َ
باِبيُل اأي ِفَرٌق، قال الأ

َ
17( ورد في التاج )اأبل(: واإِِبٌل اأ

قاَل: وهذا َيِجيُء في َمْعَنى التَّكِثيِر وهو َجمٌع بال واِحِد كَعباِديَد و�َشماِطيَط عن اأبي ُعَبيَدة.

18( في اأ�شل المخطوطة: عليه. وما اأثبتناه من �شرح الأ�شموني 153/4.
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ْحٍب«، اأم لم يكن كـ» َقْوٍم وَرْهٍط «، اأو مو�شوعًا لحقيقٍة ملغًى  الجمع، �شواء اأكان له واحٌد من لفظه كـ» َرْكٍب و�شَ

، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده 
)19(

فيه اعتبار الفردية، اإلَّ اأنَّ الواحد ينتفي بنفيه، فهو ا�شم الجن�س

.
)21(

ٍة«
َ
ٍة وَجْباأ

َ
، وعك�ُشه: »َكْماأ

)20(

التاء كـ»َتْمٍر وَتْمَرٍة«

، وغلبة التاأنيث عليه، ولذلك حكم 
)22(

باِبيَل«
َ
ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم ُتْبَن عليه الآحاد: كـ»اأ

، محكوٌم عليه اأنه ا�شُم 
)24(

؛ مع اأنَّ نظيَرُه من نحو: »ُرطبٍة« و»ُرَطٍب«
)23(

على نحو: »ُتَخم« ؛ اأنه جمُع: » ُتَخَمة«

جن�ٍس؛ لأنَّ »ُتَخَمًا« غلب عليه التاأنيث، يقال: هذه ُتَخٌم، ول يقاُل: هذا ُتَخٌم، َفُعِلَم اأنه في معنى جماعٍة، ولي�س 

م�شلوكًا به �شبيل ��س 3[ »ُرَطٍب«، ونحوه.

ومما يعرف به ا�شم الجمِع: 

 ،
)25(

كونه على وزن الآحاِد، ولي�س له واحٌد من لفظه، كـ»َقوٍم وَرْهٍط«

19( �شرح الأ�شموني 153/4 وفيه: هو ا�شم الـجن�س الـجمعي.

20( ال�شافية لبن الحاجب 54 وفيه: »و كماأة و كمء و جباأة و جبء عك�س تمرة و تمر«.وفي المف�شل للزمخ�شري 343/1: » وعك�س 

تمر وتمرة كماأة وكمء وجباأة وجبء«.وفي الأ�شموني 153/4: ، وجوز وجوزة، وكلم وكلمة.

اء  21( الت�شهيل لبن مالك 267 وفيه: »فاإن كان كذلك فهو ا�شم جمع، اأو ا�شم جن�س ل جمع، خالفًا لالأخف�س في »َرْكب« ونحوه، وللفرَّ

ِل الواحد من  في كّل ماله واحد موافق في اأ�شل اللفظ..«، واأ�شرار العربية248. وفي اأو�شح الم�شالك 288/4: »وتاأتي التاء لَف�شْ

ًة وعو�شًا من فاء كِعَدٍة اأو من لم َك�َشنَة اأو من زائد لمعنى كاأ�ْشَعى واأ�َشاِعَتٍه او  ة َخا�شَّ
َ
ة وَكْماأ

َ
الجن�س كثيرًا كَتْمَرة ولَعْك�شه في َجْباأ

ابة ولتاأكيد التاأنيث كَنْعَجة«. من زائد لغير معنى كِزْنِديق َوَزَنادَقة للتعريب كَمَواِزجة وللمبالغة َكراِوية ولتاأكيدها كَن�شَّ

اإبيل.  اأن واحدها  اإلى  اآخرون  اإباله، وذهب  اأنها جمع  اإلى  اأبابيل ذهب بع�شهم  609/2: وفيه: »وكذلك  الإعراب  22( �شر �شناعة 

واأجاز اآخرون اأن يكون واحدها »اإبول«، مثل »عجول«. وذهب اأبو الح�شن اإلى اأنه جمع ل واحد له بمنزلة عباديد و�شعاليل«.وانظر 

�شرح الأ�شموني 155/1.

وفي الإن�شاف في م�شائل الخالف 241/1:+طيرًا اأبابيل« : اأي جماعات في تفرقة وهو جمع ل واحد له في قول الأكثرين وزعم   

بع�شهم اأن واحده »اإبول«. وزعم بع�شهم اأن واحده »اإبيل«، وكالهما مخالف لقول الأكثرين. والظاهر اأنهم جلعوا واحده »اإبول 

قالوا: »طير  اأنهم  ترى  األ  قيا�س كالمهم؛  ا�شتعمالهم ل في  وقع في  اإنما  والخالف  ونقاًل.  ا�شتعماًل  قيا�شًا وحماًل، ل  واإبيال« 

بذلك  ولم يخرج  الأ�شل،  الذي هو  الواحد  لفظ  ي�شتعملوا  لم  واإن  الذي هو فرع،  الجمع  لفظ  فا�شتعملوا  اأي متفرقة.  عباديد« 

الواحد اأن يكون اأ�شال للجمع.

�َشِم  23( جاء في الل�شان مادة )لقط(: وكذلك التُّْخمُة بال�شكون هو ال�شحيح. وفي العين و الل�شان )ب�شم(: الَب�َشُم ُتَخَمٌة على الدَّ

يُل من كثرة �ُشْرب اللَبن حتى َيْدقى �َشْلحًا َفَيهِلك، يقال: َدِقَي اإذا كُثر �َشْلُحه. ابن �شيده: الَب�َشُم التَُّخمة، وقيل:  وربما َب�ِشَم الَف�شِ

�شله 
َ

َبع َب�َشمًا« واأ  من ال�شِّ
ُ
اأ ن يكثر من الطعام حتى َيْكُرَبه. يقال َب�ِشْمت من الطعام بالك�شر، ومنه قول الح�شن: »واأنت َتَتَج�شَّ

َ
هو اأ

بي محمد الَفْقَع�شي:
َ
َجز لأ ن�شد ثعلب للحذلمّي، وقال ابن بري: الرَّ

َ
عاُم اأ ْب�َشمه الطَّ

َ
في البهائم. وقد َب�ِشم واأ

يء عن َطعام ُيْب�ِشُمْه ُمْه.... ولم ُيَج�شِّ ى به ُتَو�شِّ ولم َتِبْت ُحمَّ  

�َشم.  وفي حديث �ُشمرة بن ُجْنَدب: وقيل له اإنَّ ابَنك لم َيَنِم الباِرحَة َب�َشمًا. قال: لو مات ما �شلَّْيت عليه. الَب�َشُم التَُّخمة عن الدَّ  

ورجل َب�ِشٌم بالك�شر .

24( في الأ�شول في النحو لبن ال�شراج 441/2: في »باب جمع الثالثي الذي فيه هاء التاأنيث في الجمع«: ُفَعلٌة، نحو: ُتَخمٍة وُتَخٍم 

َلِم والُغَرِف. وُتَهمٍة وُتَهٍم، ولي�س هذا كُرَطبٍة وُرَطٍب، األ َتَرى اأن الرطب مذكٌر كالُبرِّ وهذا موؤنث كالظَّ

اأربعٌة... الرابع: ا�شٌم مفرٌد في الّلفِظ مو�شوع  25( في اللباب في علل البناء والإعراب: للعكبري80/2: والألفاظ المقّيدة للجمِع 

فر والجاِمل والباِقر. للجمِع نحو الّرهط والنَّ

وفي �شرح ابن عقيل142/4: قد يجيء كل من الت�شغير والتك�شير على غير لفظ واحده، فيحفظ ول يقا�س عليه، كقولهم في   

الأ�شموني  �شرح  وانظر:  اأباطيل.  باطل:  وفي  اأراهط  رهط:  في جمع  وقولهم  ع�شي�شية.  ع�شية:  وفي  مغيربان،  مغرب:  ت�شغير 

.153/4
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ِعْرُق 

َبْه  ل�شَّ ا

والَفْرُق 

َبْيَن 

َماا�ْشَتَبْه

�شب اإليه، ولذلك ُحِكَم على نحو: »َغِزّي« اأنه ا�شم لجمع »َغاٍز«، واإْن  وكونه م�شاويًا للواحد في تذكيره، والنَّ

كاَن نحو: »َكِليب« جمعًا لَكْلٍب؛ لأنَّ »ُغِزّيًا« مذكٌر، و»َكِليبًا« مونٌث، وحكم اأي�شًا على نحِو: »ِرَكاٍب« اإنه ا�شم جمع 

َح  رَّ اِرّي«، �شَ ْن�شَ
َ
، والجموع ل ُين�شُب اإليها اإلَّ اإذا ُغلَِّبْت كـ»اأ

)26(

»َرُكوَبٍة«؛ لأنهم ن�شبوا اإليه فقالوا: »َزيٌت ِركابي«

.
)28(

لفيِة اأبيِه 
َ
 في �َشرِح اأ

)27(

ِف نِّ بذلك كله ابُن الُم�شَ

من  واحد  على  الجمِع  دللة  »اأنه   :
)30(

بكي ال�شُّ عن  َنقاًل   
)29(

الَفاِكهّي َم�شايخنا  ِل�شيِخ  الُحدوِد  �َشرِح  وفي 

اأفراده بالمطابقة، ويكفيك فيه اإطباق النا�س على اأن الجمع كتكرار الواحد، وعدم جواز هذا التكرار قيا�شًا؛ 

لعدِم الفائدِة فيه، ل غناء لفظ الجمع عنه، فلو كان دللة الجمع على مفرده بالت�شمن، لكان هذا التكرار 

م�شتماًل على اأعظم فائدٍة ، وهي النتقال من دللة الت�شمن اإلى دللة المطابقة. 

الآحاِد،  على  دالًّ  ف�شار  هيئته  تغيرت  واإنما  »َرُجــٍل«؛  لفظ  الحقيقة  في  »ِرَجــاٍل«  لفَظ  اأن  وتحقيقه:  قال 

ِن؛ لأنَّه لم يو�شع لمجموع  بابًا واحدًا، ولم يكن دالًًّ عليه بالت�شمُّ بُّ عليها ان�شِ يت�شرُف اإلى كلٍّ منها، وَيْن�شَ

الثالثِة. 

على  ودللته  مدلوله  جزء  منها  كالًّ  واأنَّ  الأفــراِد،  مجموُع  الجمِع  ا�شِم  مدلوَل  اأنَّ  اأي�شًا:  الفاكهي  واأفــاَد 

وكالع�شرة  مجموعها،  ��ــس4[  مدلوله  اأجــزاء  لذي  ا�شم  كالنَّحت  المدلوِل؛  جزُء  لأنه  بالت�شمن؛  اأحدهما 

مدلولها مجموع اآحادها. 

َكاُب َكِكَتاٍب : الإِِبُل التي ُي�َشاُر عليها واِحَدُتَها َراِحَلٌة ول َواِحَد لها ِمْن َلْفِظَها ج ُرُكٌب، ب�شم الكاف  26( جاء في التاج)ركب(: والرِّ

َتَها«  �ِشنَّ
َ
ُكَب اأ ْعُطوا الرُّ

َ
َتَها «. وفي ِرَواَيٍة » َفاأ �ِشنَّ

َ
َكاَب اأ ْعُطوا الرِّ

َ
ِب فاأ َكُكُتٍب وِرَكاَباٌت وفي حديث النبّي � » اإَذا �َشاَفْرُتْم في الِخ�شْ

ُكُب ل يكوُن َجْمَع ِرَكاٍب وقال غيُره : َبِعيٌر َرُكوٌب  ْعَراِبّي : الرُّ
َ
َواِحُل من الإِبل وقال ابن الأ بو ُعَبْيد : هي َجْمُع ِرَكاٍب وهي الرَّ

َ
قال اأ

ٍة َفعوٌل بمعنى َمْفُعوٍل قال:  ُكُب َجْمُع َرُكوٍب وهو ما ُيْرَكُب من كّل َدابَّ ثير : وقيل : الرُّ
َ
َكاب َرَكاِئَب وعن ابن الأ وَجْمُعه ُرُكٌب وُيْجَمُع الرِّ

اأِْم على ُظُهوِر الإِِبِل. وفي ل�شان العرب: عن ابن �ُشَمْيل في ِكَتاِب الإِِبِل:  ُه ُيْحَمُل ِمَن ال�شَّ نَّ
َ
َخ�سُّ منه ويقال : َزْيٌت ِرَكاِبيٌّ لأ

َ
ُكوَبُة اأ والرَّ

ى ِعيرًا على هاتْيِن الَمْنِزَلَتْيِن والتي ُي�َشاَفُر  ى ِرَكابًا ِحيَن َتْخُرُج وبعد ما َتِجيُء ، وُت�َشمَّ َعاِم ُت�َشمَّ الإِبل التي ُتْخَرُج ِلُيَجاَء عليها بالطَّ

ى ِعيرًا  اِر وَطَعاَمُهم ُكلَُّها ِرَكاٌب َول ُت�َشمَّ ي�شًا ِرَكاٌب ُتْحَمُل عليها الَمَحاِمُل والتي َيْكَتُروَن وَيْحِمُلوَن عليها َمَتاَع التُّجَّ
َ
َة اأ عليها اإلى َمكَّ

َعاِم ولكنها ِرَكاٌب ويقال : هذه ِرَكاُب َبِني فالٍن.  هَلَها بالطَّ
َ
واإْن َكاَن َعَلْيَها َطَعاٌم اإَذا كانت ُموؤَاَجَرًة ِبِكًرى ولي�َس الِعيُر التي تاأْتي اأ

وانظره في القامو�س المحيط والل�شان )ركب(واأدب الكاتب 53/1واإ�شالح المنطق 338/1.

27( في المخطوطة �س 3: الم�شـ .

28( انظر �شرح الألفيِة لبن الناظم بدر الدين ابن مالك 230. 

29( الفاكهي: جمال الدين عبد اهلل بن اأحمد بن علي الفاكهي المكي ال�شافعي ولد �شنة 899 هـ وتوفي �شنة 972 هـ. من ت�شانيفه: 

حدود النحو، والفواحه الحنية على متممة الآجرومية في علم العربية لخطاب الرعيني، ومجيب الندا اإلى �شرح قطر الندا لبن 

ه�شام في النحو، و�شرح ملحة الأعراب للحريري./هداية العارفين 78/1و245ومعجم المطبوعات العربية 1433/2.

بكي: بهاء الدين : اأحمد بن تقي الدين علي بن عبد الكافي بهاء الدين اأبو حامد ال�شبكي الم�شري ال�شافعي ولد �شنة 719هـ  30( ال�شُّ

وتوفي بمكة �شنة 772 هـ، له تكملة �شرح المنهاج لوالده �شرح الحاوي ال�شغير للقزويني في الفروع ،و�شرح مخت�شر ابن الحاجب 

في الأ�شول والجدل،وعرو�س الأفراح �شرح تلخي�س المفتاح في المعاني والبيان، وهدية الم�شافر اإلى نور ال�شافر منظومة في 

مدح النبي � ./ هداية العارفين 60/1 .



اآفاق الثقافة والتراث 158

ص
�

و
�سـ

لن
ق ا

قي
ح

ت
ص

�
و

�سـ
لن

ق ا
قي

ح
ت

والُغ�شِل  كالماِء  ًا،   جمعيِّ
)31(

اأم  اإفراديًا  كان  �شواء  التزامية،  اأفراده  كلٍّ من  الجن�س على  ا�شم  واأن دللة 

والروِم والترِك، اإلَّ اأنَّ الإفرادي ينتفي الواحد بخالف الجمعي، فاإن الواحَد والثنين ل ينتفيان بنفيِه، وهو 

اأق�شام:

ما يميز واحده عنه بياء الن�شب: كـ»ُروٍم وُرومّي«.

و»َكْماأٍة  اٍر«،  و�َشيَّ اَرٍة  كـ»�َشيَّ بهاء  واحدة  عن  وهو  غيره،  اأو  »الَكِلُم«  ومنه  وَتْمَرٍة«،  كـ»َتْمٍر  التاأنيث:  بتاء  اأو 

وكماٍء«، انتهى.

 :
)32(

وقال ال�شيوطي 

ر، اإن كان على وزنٍ  خا�سٍّ   واحد مقدَّ
)33(

»ُكلُّ ا�شٍم دلَّ على اأكثَر من اثَنيِن، ول واحَد لُه من لفِظِه فهو َجمع

 ، فهذا جمٌع، واإن لم ينطق له بمفرد؛ لأنه 
)35(

 و»�شماطيط«
)34(

بالجمع، اأو غالٍب فيه، مثال الخا�س: »عباديد«

31( في الأ�شل: اأو..... والبرِك

32( همع الهوامع لل�شيوطي 375/3. وكالمه ماأخوذ معظمه من كتاب » ت�شهيل الفوائد وتكميل المقا�شد لبن مالك « تحقيق محمد 

كامل بركات - دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر- القاهرة- 1387-1967م( فراجعه �س 267.

33( في اأ�شل المخطوطة: جمعي. 

اأ�شماء الجموع، هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع الخا�شة بالجمع  367/3:اإن  34( قال الر�شي في �شرح الكافية 

والم�شهورة فيه، ونحو عباديد، وعبابيد، وزن خا�س بالجمع، ونحو: ن�شوة. م�شهور فيه، فوزنها اأوجب اأن تكون من الجموع، فيقدر 

لها واحد، واإن لم ي�شتعمل، كعباد، وعبدود، ون�شاء كغالم وغلمة فكاأن له مفردا غير تغييرا ما، وقد األحق بجمع الواحد المقدر، 

نحو مذاكير في جمع ذكر، ومحا�شن في جمع ح�شن، وم�شابه في جمع �شبه، وان كان لها واحد من لفظها، لما لم يكن قيا�شيا، 

فكاأن واحدها مذكور، اأو مذكار، ومح�شن وم�شبه.

َقْت في ذهابها ومجيئهِا، ول تقع اإل على جماعِة، ل ُيَقاُل للواحد : ِعْبِديد. وفي العين 50/2: العباديُد: الَخيل اإذا َتَفرَّ  

األ ترى اأنك تقول : تفّرقت فهي كّلها متفرقِة، ول ُيَقاُل للواحد متفّرِق ونحو ذلك، كذلك مما يقع على الجماعات.   

َعباِديَد  القوُم  َق  وَتَفرَّ الَعبيُد،  الَمَعاِبُد   « )عبد(:  الل�شان  في  وورد  عبابيد.  الكالم:  بع�س  وفي  عباديَد.  الخيل  ذهبت  تقول:   

اإِل في جماعة، ول يقال  وَعبابيَد. والَعباديُد والَعبابيُد الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها ول واحد له في ذلك كله، ول يقع 

ق  ماِطيُط: ل ُيْفَرد له واحٌد. وقال غيره: ول ُيتكلم بهما في الإِقبال اإِنما يتكلم بهما في التََّفرُّ للواحد عْبِديٌد. الفراء: العباديُد وال�شَّ

قبلوا 
َ
اأ يقال  اإِذا ذهبوا متفرقين. ول  َعباديَد كذلك  ِقين. وذهبوا  ُمَتَفرِّ ي 

َ
اأ وَعبابيَد:  َعباِديَد  يقال �شاروا   : �شمعيُّ

َ
الأ والذهاب. 

نه لو كان له واحٌد َلُردَّ في الن�شب اإِليه. والعباِديُد: الآكاُم، 
َ
بو الح�شن: ذَهَب اإِلى اأ

َ
. قال اأ َعباِديَد. قالوا والن�شبة اإِليهم َعَباِديِديُّ

طراُف البعيدة..«.
َ
والَعباِديُد الأ

المتفّرقة  الِقَطُع  ماِطيُط  وال�شَّ النا�س وغيرهم  الِفْرقُة من  ْمطوُط  وال�شُّ ْمطاُط  »وال�شِّ الل�شان )�شمط(:  1219/2و  النهاية  وفي   )35

�ُشَعِب  من  تفّرق  ما  ماِليُل  وال�شَّ تفّرقوا  ذا  اإِ و�َشماِليَل  �َشماِطيَط  القوُم  وذَهب  ْر�شاًل 
َ
اأ متفّرقة  ي 

َ
اأ �َشماِطيَط  الخيل  جاءت  يقال 

ماِطيُط  بي �شفيان �شريح ُلوؤيٍّ ل �َشماِطيط ُجْرُهم ال�شَّ
َ
ْغ�شاِن في روؤو�شها مثل �َشماريِخ الِعْذق الواحد �ِشْمطيٌط وفي حديث اأ

َ
الأ

ي ِفَرقًا وِقَطعًا واحدها �ِشْمطاٌط 
َ
الِقَطُع المتفّرقُة و�َشماِطيُط الخيل جماعة في َتْفِرِقٍة واحدها �ُشْمُطوٌط وتفّرق القوُم �َشماِطيَط اأ

ْرُجوزته بكمالها 
ُ
�ْشماِط وقد تقّدمت اأ

َ
و�ُشْمُطوٌط وثوب �ِشْمطاٌط قال َج�ّشا�ُس بن ُقَطْيٍب ُمْحَتِجٍز ِبَخَلٍق �ِشْمطاِط على �َشراِويَل له اأ

اإِذا  ولذلك  ماِطيِط  لل�شَّ واحد  ل  �شيبويه  قال  ت�شّقق  اإِذا  �َشماِطيَط  الثوُب  و�شار  ع  وتقطَّ ت�شقق  قد  بَخَلٍق  ي 
َ
اأ �شرط  ترجمة  في 

و 
َ
و �ُشْمُطوِطيٌّ اأ

َ
ْبَقى عليه لفظ الجمع ولو كان عنده جمعًا لَردَّ الن�َشَب اإِلى الواحد فقال �ِشْمطاِطيٌّ اأ

َ
ن�َشب اإِليه قال �َشماطيِطيٌّ فاأ

اُء:  باِبيُل كلُّ هذا ل ُيْفرد له واحد «.وفي التاج )�شعر( و)�شمط(: قال الَفرَّ
َ
عاِريُر والأ ماِطيُط والَعباِديُد وال�شَّ �ِشْمِطيِطيٌّ الفراء ال�شَّ

َعاريُر والأبابيُل كّل هذا ل ُيْفرُد له واحٌد. ال�ّشماطيُط والَعباديُد وال�شَّ
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ِعْرُق 

َبْه  ل�شَّ ا

والَفْرُق 

َبْيَن 

َماا�ْشَتَبْه

 بالجمع؛ اإذ لم يجيء لنا من ل�شانهم ا�شٌم مفرٌد على هذا الوزن. 
)36(

جاء على وزن مخت�سٍ

ومثال الغالب: »اأعراٌب« فاإنه جمع لمفرٍد لم ينطق به، وجاء على وزن غالٍب في الجموِع؛ لأنَّ »اأفعاًل« َقلَّ 

، واإلَّ فهو ا�شم جمع، كـ»اإِبٍل« و»َذوٍد«، �واحدهما َجَمٌل اأو َناَقٌة، 
)38(

ع�شاٌر«
َ
 جدًا، كهذه » ُبْرَمٌة اأ

)37(

في المفرد

 . 
)39(

وَقْوٌم: واحُده َرُجٌل[ 

، فهو َجمع، 
)40(

فاإن كان له واحٌد يوافقه في اأ�شل اللفظ دون الهيئِة، وفي الدللة عند عطِف اأمثاله عليه

مثاله: »رجاٌل«، له واحٌد يوافقُه في الحروف الأ�شلية دون الهيئة، ويقال فيه: »قاَم َرجٌل ورجٌل ورجٌل«؛ فاإنه 

وافقه في اللفظ والهيئة، كـ»ُفْلك« للواحد والجمع، ف�شياأتي حكمه، اأو لم يوافقه في الّدللِة ��س5[ عند عطف 

اإلى  من�شوبة  جماعة  فمدلوله   
)42(

عليه اأمثاله  عطف  واإذا   ،» ُقَر�ِشّي   «  
)41(

واحدهم فاإن  ُقري�س«،  كـ»  اأمثاله 

ُقري�س، ولي�س مدلول ُقري�س ذلك، فلي�س بجمٍع.

36( في الهمع 375/3: وزن يخت�س بالجمع.

37( في الهمع 375/3: في المفردات.

رة  38( القول في �شرح الأ�شموني 153/4. وورد في العين 248/1: وُقدوٌر اأع�شاٌر ل يكاد ُيْفَرُد الِع�ْشُر من ذلك قدوٌر اأعا�شيُر اأي : ُمك�شَّ

على َع�ْشِر قطع.

ْع�َشاِر ِبَواِحٍد . 
َ
ْع�َشاٌر : اإَِذا َكاَنْت ِقَطعًا َوَلْم َا�ْشَمْع ِلالأ

َ
ْع�َشاٌر َوَقَدٌح اأ

َ
ٍر : ُبْرَمٌة اأ ُبو َن�شْ

َ
وفي غريب الحديث للخطابي 160/1: َوَقاَل اأ  

ْن�َشَد: 
َ
ٌر. َواأ ْي ُمَك�شَّ

َ
ٌر اأ ْع�َشاٌر وُمَع�شَّ

َ
َوَقْلٌب اأ

ِرِبى                  ِب�َشْهَمْيِك في اأَْع�َشاِر َقْلٍب ُمَقتٍَّل َوَما َذَرَفْت َعْيَناِك اإِلَّ ِلَت�شْ  

نها قطعة من َع�ْشر قطع والجمع 
َ
و الُبْرمة كاأ

َ
اأ باء والِع�ْشُر قطعة تنَك�ِشُر من الَقَدح  ْن�شِ

َ
ْع�شاُر الَجزوِر الأ

َ
وفي الل�شان)ع�شر(: واأ  

َرة على َع�ْشِر قطع، قال امروؤ القي�س في ع�شيقته:  عا�ِشيُر مك�شَّ
َ
ْع�َشاٌر وُقدوٌر اأ

َ
ْع�شاٌر وِقْدٌر اأ

َ
ْع�شاٌر وَقَدٌح اأ

َ
اأ

َقْلب ُمَقتَِّل اأَْع�شاِر  في  وما َذَرَفْت َعْيناِك اإِل ِلَتقَدِحي…        ِب�َشْهَميِك   

حمد 
َ
بو العبا�س اأ

َ
عجب اإِلّي من هذا القول، قال اأ

َ
زهري: وفيه قول اآخر وهو اأ

َ
ُب الِقْدُر. قال الأ َب كما ُت�َشعَّ َر ثم �ُشعِّ ن قلبه ُك�شِّ

َ
راد اأ

َ
اأ  

باء وللرقيب ثالثة فاإِذا فاز  ْن�شِ
َ
قيب فللُمَعلَّى �شبعة اأ راد بقوله ب�َشْهَمْيِك ههنا �َشْهَمْي ِقداح الَمْي�ِشر وهما الُمَعلَّى والرَّ

َ
بن يحيى: اأ

ربت  نها �شَ
َ
اأ جزاء فالمعنى 

َ
اأ ُتْق�َشم على َع�َشرة  َيْطَمْع غيُره في �شيء منها وهي  الرجل بهما غَلب على َجزوِر الَمْي�شِر كلها ولم 

بو الهيثم ا�شم ال�شهم 
َ
راد ب�شْهَمْيها َعْيَنْيها وجعل اأ

َ
ب�شهامها على قلبه فخرج لها ال�شهام فَغلبته على َقْلبه كلِّه وَفَتنته َفَمَلَكْته ويقال اأ

ي�شّميه  وبع�شهم  ِريَب  ال�شَّ ُي�شّميه  العرب  بع�س  اللحياني  وقال  ِقيب  الرَّ ثعلب  �شماه  الذي  وهو  ِريَب  ال�شَّ باء  ْن�شِ
َ
اأ ثالثة  له  الذي 

ْق�شاٌد 
َ
اأ ْع�شاٌر جاء على بناء الجمع كما قالوا ُرْمح 

َ
اأ الرقيب قال وهذا التف�شير في هذا البيت هو ال�شحيح وُمَقتَّل ُمَذلَّل وَقْلٌب 

نها ل يحملها اإِل 
َ
ع�شاٌر عظيمة كاأ

َ
ْع�شارًا وقيل ِقْدٌر اأ

َ
رته ف�شيَّرته اأ ْرت الَقَدَح َتْع�ِشيرًا اإِذا ك�شَّ ناه وَع�شَّ �شْ

َ
وَع�ّشَر الُحبُّ َقْلَبه اإِذا اأ

نهم 
َ
َق ثم ُجِمع كاأ ع�شاٌر من الواحد الذي ُفرِّ

َ
رة فلم ي�شتق من �شيء. قال اللحياني ِقدر اأ ْع�شاٌر متك�شِّ

َ
و َع�َشرٌة وقيل ِقْدٌر اأ

َ
َع�ْشٌر اأ

جعلوا كل جزء منه ُع�ْشرا .

39( ما بين الحا�شرتين زيادة من : الهمع 375/3.

40( الت�شهيل لبن مالك 267 . و�شقطت كلمة)عليه( من الهمع 375/3.

41( في اأ�شل المخطوطة: واحده.

42( �شاقطة من الأ�شل، وزيادة من: في الهمع 375/3.
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الواحد في خبرِه وو�شفه، نحو:  �َشاَوى  اأو  ال�شابقة،  الُجموِع  اأوزاَن  ال�شرطان، ولكن خالَف  اإن وجد  وكذا 

كُب �َشائٌر« و»هذا َرْكٌب �شائٌر«؛ كما تقول: »الراكُب �شائٌر« و»هذا راكٌب �شائٌر«.  »الرَّ

اإليه على لفظه، نحو: »ِرْكِبّي«، كما تقول: »َراِكبّي«، بخالف الجمِع،  اإليه؛ باأن ن�شب  اأو �َشاواُه في الن�شب 

فاإنه ل ين�شب اإليه على لفظه؛ بل يرد اإلى المفرد كما �شياأتي.

 »ُرْوٍم« و»ُتْرٍك«، فاإنَّ الواحَد منهما: »ُروِمّي« و»ُترِكّي«، ومع ذلك 
)43(

اأو مّيز من واحده بنزع ياء الن�شب: كـ

ل يكون »ُروٌم« و»ُترٌك« ونحوهما جموعًا.

اأو مّيز من واحده بتاء التاأنيث: كـ»ُب�ْشٍر وُب�ْشَرٍة« في المخلوقات، و»�ُشُفن و�َشفيَنة« في الم�شنوعات، فلي�س 

.
)45(

 من الثالثة الأول ا�شم جمع، والأخير ا�شم جن�س«
)44(

�شيء من هذه الأق�شام الأربعة يجمُع، بل ُكلٌّ 

، فقال: اإنها جموع تك�شيٍر 
)47(

ْحٍب« ونحوها  فيما كان على »َفْعٍل«: كـ»َرْكٍب، وَطْيٍر، و�شَ
)46(

وخالَف الأخَف�ُس 

.
)48(

لـ»راكٍب وطائٍر و�شاحٍب«، ل اأ�شماء جموع

ْت في الت�شغير اإلى  رتها على لفظها، ولو كانت جموعًا ُردَّ : وهو مردوٌد باأنَّ الَعرَب �شغَّ
)49(

قال اأبو حيَّان

مفرداتها.

اأ�شِل اللفظ، كـ»ُب�ْشٍر« و»َغماٍم« و»�َشحاٍب« ونحوها، وُردَّ   في ُكلِّ ما له واحٌد موافٌق في 
)50(

وخالف الفراُء

 ،
)52(

 َجمعًا لم يجز و�شفه بالمفرِد ، وقد و�شف به، قال تعالى: {  ې  ې  ى  ى}
)51(

باأنَّها لو كانت

.
)53(

و {  ۈ  ۈ  ٴۇ } 

43( في الهمع 376/3 : نحو.

44( زيادة من الهمع 376/3.

45( انتهى كالم ال�شيوطي في الهمع 376/3.

46( هو الأخف�س الأو�شط اأبو الح�شن �شعيد بن م�شعدة البلخي )ت 215هـ(، ومخالفته ذكرها ابن مالك في الت�شهيل 267 والهمع 

لل�شيوطي 376/3.

47( في المخطوطة: ونحوها.

48( خالفه ابن ال�شراج اأبو بكر محمد بن �شهل )ت 316هـ( في كتابه الأ�شول في النحو، فقال في » َباُب ما ُهَو ا�شٌم يقُع عَلى الجميِع 

نَك تقوُل في الت�شغير: 
َ
ل َترى اأ

َ
ْحٍب. اأ احٍب و�شَ ولم يك�شر عليِه واحدُه وهَو ِمْن لفظِه« وذلَك نحو : َرْكٍب و�َشْفٍر وَطائٍر وَطْيٍر و�شَ

وِمْن ذلَك:  وَفَلٌك،  وَفْلَكٌة  وَحَلٌق،  وَحْلَقٌة  وَعَمٌد،  وَعُموٌد  َدٌم، 
َ
واأ ديٌم 

َ
اأ  : ذلَك  ومثُل  الواحِد  اإلى  لردَّ  تك�شيرًا  كاَن  ولو  و�ُشَفيٌر  ُرَكيٌب 

َه ) َفِعيٌل بَفاِعٍل ( نحو : َفا�شٍق وَف�َشقٍة، قيَل َلُه : مثاُل هذا  ٌخ واإخوٌة و�َشِريٌّ و�َشَراٌة. ِمْن ذلَك لو قاَل قائٌل : �ُشبِّ
َ
الجاِمُل والباِقُر واأ

اٍة و ) َفَعلٌة ( لي�َس من ُجموِع المعتلِّ ؛ فلذلَك لم يجعْل جمعًا و�شاَر في َرْكٍب  في المعتلِّ اإنَّما يجيُء على ) َفَعلٍة ( نحو : َقا�ٍس وَق�شَ

ٍن وَعازٍب 
َ
اأ ائٍن و�شَ َهٍب وَماِعٍز َوَمَعٍز و�شَ

َ
ْحَبٍة وَغاِئٍب وَغَيٍب وَخادٍم َوَخَدٍم واإَهاٍب واأ احٍب و�شُ و�َشْفٍر. وقالوا : َفارٌه وُفْرَهٌة مْثل : �شَ

«./الأ�شول في النحو 31/3. وِعزيٍب وغَاٍز وَغِزيٍّ

49( قول اأبي حيَّان في الهمع 376/3.

50( راأي الفراُء في كتاب الت�شهيل لبن مالك 267 والهمع 376/3.

51( في الهمع 376/3: ورد باأنها لو كان جمعا.

52( �شورة فاطر: اآية 10.

53( �شورة القمر: اآية 20.
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ِعْرُق 

َبْه  ل�شَّ ا

والَفْرُق 

َبْيَن 

َماا�ْشَتَبْه

ْو َل. 
َ
ى اأ ا اأن ُيَثنَّ ومن الواقع على جمع ما يقع ��س 6[ على الواحد، والجمع بغير تغيير ظاهٍر، فاأمَّ

َف ِبِه، اأو َوَقَع حاًل، نحو: »ُجُنب« اأي�شًا، فاإنَّ الأف�شَح  خِبَر ِبِه، اأو ُو�شِ
ُ
فاإن لم ُيَثنَّ فاإنه لي�س كالم�شدِر اإذا اأ

 
)55(

و»ِهَجاٍن« كـ»ُفْلٍك«  الأكثِرين:   عند 
)54(

فهو جمٌع  ي  ُثنِّ واإن  فلي�شا بجمعين.  ُيجَمعا،  ول  يا،  ُيَثنَّ ل  اأن  فيهما 

 على المفرد والجمع. 
)57(

، فاإنها تطَلُق
)56(

و»ِدل�ٍس«

َفـ»ُفْلك« في حالة الإفراد نظيُر »ُقْفل«، وفي حالة الجمع نظير »ُر�ُشل«، و»ِهجاٍن« في حالة الإفراد نظير 

»ِلجاٍم«، وفي حالة الجمع نظير »ِكراٍم«.

 الحركات، ولم يجعل من باب الم�شترك، لوجود تثنيته في 
)59(

 في حالة الجمِع؛ بتبديِل
)58(

َر التغبيُر فُقدِّ

ُهم قد   على الف�شيح، واإن كان بع�شُ
)60(

كالمهم بخالف نحو: »ُجُنب«، فاإنه هكذا لمفرد، ومثنى، ومجموع،

يْت دلَّ ذلك على عدم ال�شتراك. ول يمنع اأن يو�شَع لفٌظ م�شترك  ا ُثنِّ اُه، فيكون اإذ ذاَك من باب »ُفْلك«، فلمَّ َثنَّ

 .
)61(

بين المفرد والجمع

 ل َتْغيير فيها ُمقدرًا، فيكون اإْذ ذاك من 
)63(

 اإلى اأنَّ باب »ُفْلك« ونحوه اأ�شماُء جموٍع، واإنها
)62(

وذهب اآخرون

 لأنهما معنيان 
)64(

قبيل الم�شترك بين المفرد والجمع؛ ول يمتنع اأن يو�شع لفظ م�شترك بين المفرد والجمع؛ 

مُّ مفرداِت  والَجْمُع �شَ المفرد،  الجمع دلَّ على  اأطلقته على  اإذا  واإن كنت  والجمع،  الإفراد  متغايران بكيفية 

لهذا  مو�شوع  فاإنه  »اإن�شان«،  نحو:  وجزئه،  الكل  بين  الم�شترك  يو�شَع  اأن  يمتنع  ل  كما  لفٍظ،  في   
)65(

ُمتَكلٍِّم

اإن�شان   على 
)66(

اأطلقته على الإن�شان دلَّ بطريق الت�شمين  اإذا  ال�شخ�س، ومو�شوع لإن�شان العين، واإن كنت 

ٌر تغييره على راأي، والأ�شحُّ كونه ا�شم جمع م�شتغنيًا عن تقدير التغيير. ي فهو جمٌع مقدَّ 54( الت�شهيل لبن مالك 267 وفيه: واإن ُثنِّ

ُجُل الَح�شيُب./الل�شان والقامو�س )هجن(. 55( هجاٍن: كِكتاٍب:الِخياُرمن ال ِبِل: الِبي�ُس والبي�شاُء والرَّ

الل�شان  َلّينٌة.  َمْل�شاُء   : وِدْرٌع ِدل�ٌس ككتاٍب  َهِب.  الذَّ اُق كالِدَل�ِس والَبريُق، وماُء  الَبرَّ اللَّّيُن  ميٍر: 
َ
لي�ُس كاأ الَبّراقُة.والدَّ ل�ِس:  الدِّ  )56

والقامو�س )دل�س(.

57( في اأ�شل المخطوطة: تنطلق.

َر التعبيُر. 58( في اأ�شل المخطوطة: فُقدِّ

59( في الهمع 376/3: بتبّدِل.

60( في الهمع 376/3: فاإنه هكذا المفرد والمثنى والمجموع.

61�شقطت من الهمع 376/3 عبارة: ول يمنع اأن يو�شَع لفٌظ م�شترك بين المفرد والجمع.

62( هذا القول باأكمله في الهمع 377/3.

63( همع الهوامع لل�شيوطي 377/3: واأنه.

64( عبارة: »ول يمتنع اأن يو�شع لفظ م�شترك بين المفرد والجمع« زيادة من الهمع 377/3.

مُّ مفردات نظمهن لفظ، كما لم يو�شع... 65( في الهمع 377/3: والَجْمُع �شَ

66( في اأ�شل المخطوطة: الت�شمن. 
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 هو في هذا اأ�شهُل؛ 
)68(

 يمتنع و�شع مثل هذا، فكذلك ل يمتنع بين المفرد��س 7[ والجمع، بل
)67(

الَعْين، فكما ل

، فاإن المباينة فيه اأكثُر؛ لأنَّ مباينة الجزء للكل اأكثر 
)69(

مِّ اأمثال ، بخالف الإن�شان لأنه لي�س فيه اأكثر من �شَ

.
)70(

حه ابن مالك في الت�شهيل حَّ من مباينة المفرد للجمع، وهذا الراأي �شَ

ُر وُيوؤنَُّث، وقوله تعالى: وقال بع�س النحويين في »الُفْلك«: »ا�شٌم ُمفرٌد ُيذكَّ

، على التاأنيث الم�شموع فيه، وهو مفرد، والالم للجن�س، وقوله: { ڃ  
)71(

{ پ  ڀ  ڀ } 

 :
)73(

، اأعيد فيه على المعنى، كما �قالوا[
)72(

ڃ }

. انتهى كالم 
)76(

. وغير هذا القائل، يجعله دلياًل على الجمٍع«
)75(

رهُم الِبي�ُس« «، و»الدِّ
)74(

ْفُر يَنار ال�شُ »الدِّ

.
)77(

ال�شيوطي في الهمع

67( في الهمع 377/3: فكما ليمتنع.

68( في الهمع 377/3: وهو في هذا اأ�شهل.

69( في الهمع 377/3: بخالف اإن�شان.

70( الت�شهبل لبن مالك267. وانظر هذا الكالم بتمامه منقوًل عن همع الهوامع لل�شيوطي377/3.

71( �شورة البقرة /اآية164. وا�شت�شهد ال�شيوطي في الهمع 377/3 )بتحقيق د. عبد الحميد الهنداوي - طباعة المطبعة التوفيقية 

بم�شر(: بالآية 65 من �شورة الحج: { پ   ڀ } بدل الآية المذكورة.

72( �شورة يون�س/اآية22.

73( زيادة من الهمع 377/3..

74( في اأ�شل المخطوطة: كما والدينار ال�شفر.

الُحْمر  الدينار  به  الح�شن عنهم من قولهم :ذهب  اأبو  المعنى كما حكى  فاإنما ذلك و�شف على   :26/1 75( جاء في الخ�شائ�س 

والِدرهم البي�س وكما قال: تراها ال�شبع اأعظَمهن راأ�شا ...

فاأعاد ال�شمير على معنى الجن�شية ل على لفظ الواحد لّما كانت ال�شبع هنا جن�شًا.  

وبنو تميم يقولون ِكْلمة وِكَلم ِكْك�شرة وِك�َشر.  

فاإن قلت قّدمت في اأّول كالمك اأن الكالم واقع على الجمل دون الآحاد واأعطيت ههنا اأنه ا�شم الجن�س لأن الم�شدر كذلك حاله   

بالجمل  ا  الكالم مخت�شّ كون  نف�شك من  ان�شرفت عما عقدته على  اأراك  فقد  واحدا  تناول  واآحاده  الجن�س  يتناول  والم�شدر 

المركبة واأنه ل يقع على الآحاد المجّردة واأن ذلك اإنما هو القول لأنه فيما زعمت ي�شلح لالآحاد والمفردات وللجمل المرّكبات.

قيل ما قّدمناه �شحيح وهذا العترا�س �شاقط عنه وذلك اأنا نقول ل محالة اأن الكالم مخّت�س بالجمل ونقول مع هذا اإنه جن�س 

اأْي جن�س للجمل كما اأن الأن�شان من قول اهلل �شبحانه { ٻ  ٻ  ٻ  پ } جن�س للنا�س فكذلك الكالم جن�س لُلَجمل 

فاإذا قال قام محمد فهو كالم واإذا قال: قام محمد واأخوك جعفر فهو اأي�شًا كالم كما كان لّما وقع على الجملة الواحدة كالمًا 

واإذا قال: قام محمد اأخوك وجعفر، وفي الدار �شعيد فهو اأي�شًا كالم كما كان لّما وقع على الجملتين كالمًا وهذا طريق الم�شدر 

لما كان جن�شًا لفعله األ ترى اأنه اإذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام واإذا قام قومتين فقد كان منه قيام واإذا قام مائة قومة 

فقد كان منه قيام فالكالم اإّذا اإنما هو جن�س للقومات مفِردها ومثناها ومجمِوعها فنظير القومة الواحدة من القيام الجملة 

الواحدة من الكالم وهذا جلّي.

76( في اأ�شل المخطوطة: يجعله دلياًل لجمٍع.

77( كالم ال�شيوطي في همع الهوامع 377/3.
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 :
)78(

وفي »الوافي« و�شرحه »المنهل ال�شافي« للدماميني

المجموع ما اأي لفظ دلَّ على اآحاد وذا جن�ٍس، ي�شمل الحدود وغيره من اأ�شماء الجموع، نحو: »َرْهٍط وَنَفٍر«، 

واأ�شماء العدد نحو: »ثالثة، وع�شرة«.

ج ما ذكرناه من نحو: »َرْهٍط وَثالَثٍة«، اإذ  فق�شد تلك الآحاد بحروف مفرد ذلك المجموع، وذا ف�شل يخرَّ

َر في َبع�ِس الَحوا�ِشي.  ل ُمفَرَد ل�شيء منها بحروِفِه، كذا ُقرِّ

والأولى اأن يقاَل: اإِنَّ ما دلَّ �على[ جن�س وعلى اآحاد، ف�شل يخرج المثنى دون ا�شم الجمع، وا�شم العدد 

مثل  وذلك  اأي مقدرًا ل محققًا،  تقديرُا؛  المفرد  وجود ذلك  كان  ولو  بحروف مفردِه،  المذكورين، فخرجا 

فيه،  اإلَّ  توجد  ل  بالجمع  خا�شة  �شيغة  فهذه  وجــه،  كل  في  الذاهبون  النا�س  من  الفرق  وهم  »عباديد«، 

، فال َيِرُد، وحينئٍذ يحكم باأنَّ »َعَباِديَد« جمع قطعًا، ولكن ل واحد 
)80(

، اأو َجمع »�ِشروالة«
)79(

و»�َشَراِويَل« اأعجمي

ا جمع » ُعبُدود « ب�شم العين، اأو»ِعبِديد«  ُر لُه ُمفرٌد، هو قيا�ٌس ِمثله فيكون اإمَّ له ��س 8[ محقق في اللغة، فُيَقدَّ

اأو»ِعبَداد« ؛ بك�شرها تقديرًا، ولو لم يكن على زنِة »َفْعل« بفتح الفاء واإ�شكان العين، وهذا القيد لإخراج نحو: 

»َرْكٍب« و»َتْمٍر«؛ لأنه َيدلُّ على اآحاٍد تق�شد بحروف المفرد، وهو »َتْمَرٌة وَراِكٌب«، بح�شب الظاهر، فاحتيج الى 

اإخراجه بذلك.

الحنفي  الهندي،  البلخي  عمر  بن  عثمان  بن  لمحمد  النحو:  في  الوافي   :1998/2 خليفة  لحاجي  الظنون  ك�شف  في  جاء   )78

الدماميني  اأبي بكر  الإمام محمد بن  ال�شيخ  الخ (�شرحه   .  .  . الأحوال  الذي بيده ت�شريف  اأوله: ) الحمد اهلل   : )ت830هـ( 

المتوفى �شنة 828 هـ لما �شافر اإلى الهند، وراأى اأن اأهل ) كجرات ( م�شغولين به، فاأهداه لملك الهند المنت�شر باهلل �شهاب 

الدين : اأحمد و�شماه )المنهل ال�شافي( اأوله : ) الحمد هلل على اإح�شانه...الخ ( قال: وكان تاأليف المتن بجزيرة )مهايور( من 

الهند في مدة ي�شيرة اأولها: اآخر رم�شان �شنة 825 هـ، واآخرها: ذي الحجة من ال�شنة المذكورة وبي�شه : في �شفر من ال�شنة 

التي تليها.وانظر: هدية العارفين 549/1 ومعجم المطبوعات العربية 586/1و معجم الموؤلفين 284/10.

اإِيُّاه َفَت�َشْرَوَل. والعرب �تقول[: �ِشْروال.وفي  َلب�ْشُته 
َ
اأ َبْت، وتجمع �َشراويالت. و�َشْرَوْلُته:  راويَل ُعرِّ 79( في العين )�شرل(: �شرل: ال�شَّ

، ولي�س  ُر، ج: �َشراويالٌت، اأو جمُع �ِشْرواٍل و�ِشْرواَلٍة اأو �ِشْرِويٍل، بك�شرهنَّ َبٌة، وقد ُتَذكَّ ٌة ُمَعرَّ راويُل: فاِر�ِشيَّ القامو�س)�شرول(: ال�شَّ

راِويُن، بالنوِن ُلَغٌة، وال�ِشرواُل، بال�شيِن لغٌة. و�َشْرَوْلُته: اأْلَب�ْشُته اإياها َفَت�َشْرَوَل. وَحماَمٌة ُم�َشْرَوَلٌة:  في الكالِم ِفْعِويٌل غيُرها، وال�شَّ

َدْيِن والَفِخَذْيِن.. في ِرْجَلْيها ري�ٌس. وفر�ٌس ُم�َشْرَوٌل: جاَوَز َبيا�ُس َتْحجيِله الَع�شُ

ر لم  نه لو ُك�شِّ
َ
ر لأ َثت، والجمع �َشراِويالت. قال �شيبويه: ول ُيَك�شَّ نِّ

ُ
ْعِرَبْت واأ

ُ
ة اأ ْعَجِميَّ

َ
راِويل اأ 80( في الل�شان )�شرل(: قال الليث: ال�شَّ

يرجع اإِل اإِلى لفظ الواحد فُتِرَك. وقد قيل �َشراِويل جمع، واحدته �ِشْروالة، قال:

فلَْي�َس َي�������ِرقُّ لُم�ْشَتْعِطف َعلَْيه ِمن الّلوؤِْم �ِش������ْروالةٌ     

راِويل على لفظ الجماعة وهي واحدة قال وقد �شمعت غير واحد  زهري: جاء ال�شَّ
َ
ْلَب�َشه اإِياها فلَب�شها. قال الأ

َ
و�َشْرَوَلُه َفَت�َشْرَوَل: اأ  

بو عبيد هي الوا�شعة الطويلة الجوهري قال 
َ
راِويل الُمَخْرَفَجَة قال اأ نه َكِره ال�شَّ

َ
بي هريرة اأ

َ
عراب يقول �ِشْروال وفي حديث اأ

َ
من الأ

�شبهت من كالمهم ما ل ين�شرف في معرفة ول نكرة فهي م�شروفة في النكرة 
َ
ْعِرَبْت فاأ

ُ
عجمية اأ

َ
�شيبويه �َشراِويل واحدة وهي اأ

اإِن  ِرفها وكذلك  ْيَت بها رجاًل لم َت�شْ قال ابن بري قوله فهي م�شروفة في النكرة لي�س من كالم �شيبويه قال �شيبويه واإِن �َشمَّ

ي�شًا في النكرة ويزعم 
َ
حرف مثل َعناق قال وفي النحويين من ل ي�شرفه اأ

َ
كثر من ثالثة اأ

َ
نها موؤنث على اأ

َ
رْتها ا�شم رجل لأ َحقَّ

ه َفتًى  نَّ
َ
ياد كاأ بى دونها َذبُّ الرِّ

َ
نه جمع �ِشْروال و�ِشْروالة وُيْن�ِشد َعَلْيه من اللُّوؤِْم �ِشْروالٌة وَيْحَتجُّ في ترك �شرفه بقول ابن مقبل اأ

َ
اأ

فاِر�ِشيٌّ في �َشراِويل راِمح.
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للُة على  ْد به الدِّ وحذف ابن الحاجب هذا القيد بناًء على اأن نحو »َرْكٍب« خرَج بقيِد الَق�شِد؛ لأنه لم ُيق�شَ

اأمر  جماعة »َرْكٍب« ماأخوٌذ من »َراِكٍب«، واإنما توافقت الحروف من غير ق�شد ولي�س بجيد؛ لأنه مبني على 

ر، لي�س بجمع على  غَّ مخالف للظاهر، فلذلك زاد الموؤلف ما زاد وهو ح�شن، ونحو: »َتْمٍر« و»َرْكٍب«؛ لأنَّه ُي�شَ

 .
)82(

، خالفًا لالأخف�س
)81(

الأ�شح

ووجه ال�شتدلل اأنه ثبت ت�شغير » ُتَمْيٍر وُرَكْيٍب«، فلو كان جمعًا لكان جمَع كثرٍة؛ اإذ لي�س من اأبنية الِقلَِّة كما 

َر كذلك، فال يكون جمعًا وفيهما في مو�شع اآخر ا�شم  غِّ ر على َلفِظه، وقد �شُ غَّ َتعرفه َبعد، ولو كان جمع كثرة لم ُي�شَ

َع ِل�شيء و�ِشبِهِه الُم�شارك له في الحقيقة ذهنًا، كال�شم�س اأو ذهنًا وخارجًا كالأ�شِد. الجن�س، وهو ما ُو�شِ

ِكَرِة َفرٌق بيَن ا�ْسم الِجْن�ِص والنَّ

فرق بين ا�شم الجن�س والنكرة: 

الأول: ما و�شع للماهيَّة من حيث هي هَي كما تقدم. 

 .
)83(

والثاني: ما و�شع لها من حيث وجودها في �شمن اأفرادها، اأو الفرد المنت�شر، وهو فرد »ما«

وقول ابن الحاجب في تعريف ا�شم الجن�س: ال�شحيح � �س 9[ اأن يقال ا�شم الجن�س ما علق على �شيء 

ل بعينه، نظر فيه الدماميني باأنه ل يبقى فرق بينه وبين النكرة، والفرق ظاهٌر؛ لأنَّ الإ�شم اإنما يكون ا�شم 

 .
)84(

جن�س باعتبار اإطالقه على الم�شتركين في الحقيقة

وهذان العتباران مختلفان، واإنما ذكره الدماميني هنا في الفرق بين ا�شم الجن�س والنكرة، وبما �شيذكره 

 فيما بعد، 
)86(

 والهروي
)85(

ال�شيوطي في الفرق الآتي من تحرير معنى ا�شم الجن�س، وبما �شيذكره ابن ح�شام

81( �شرح الر�شي ال�شتربادي على الكافية 3/ 365 و�شرح الر�شي على ال�شافية 193/2.

82( انظر راأي الأخف�س في ال�شافية 54 والت�شهيل لبن مالك 267.

83( قال ال�شبان في حا�شيته على �شرح الأ�شمونى لألفية ابن مالك 1/ 136:» والذي ا�شتوجهه ال�شيخ الغنيمي وتلميذه ال�شبرامل�شي 

اأن الفرق بين ا�شم الجن�س والنكرة باأن ا�شم الجن�س للحقيقة بال قيد والنكرة للفرد اعتباري واأن كاًل من رجل واأ�شد ي�شح اأن 

يكون نكرة وا�شم جن�س بالعتبارين المذكورين ويمكن مثله في فرقنا اأي�شًا هذا. وفي حوا�شي �شيخنا ال�شيد اأن المراد بالذهن 

في هذا المقام ذهن المخاطب لأن المعتبر في جميع المعارف تعينها وعهدها في ذهن المخاطب، وكان رحمه اهلل تعالى يقرر 

ذلك في درو�شه، ويعكر عليه اأن بع�س اأ�شحاب الفرق الأول وهو المحقق الخ�شرو�شاهي �شيخ القرافي �شرح باأنه ذهن الوا�شع 

فاعرف ذلك. «. 

84( حا�شية ال�شبان على �شرح الأ�شموني 136/1.

85( ابن ح�شام : محمد بن ح�شام الدين الهروي ال�شهير بابن ح�شام المتوفى �شنة 893 ثالث ويتعبن وثمانمائة . من تاأليفه خاور 

نامة منظومة فار�شية في محارب علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه.وقد يجوز اأن ابن ح�شام هو نف�شه الهروي، حيث اأ�شاف 

ومعجم   482  /1 العارفين  هداية  و   564  /1 العارفين  هداية  عمد./  غير  من  منه  �شهوا  بينها  العاطف  الواو  حرف  النا�شخ 

المطبوعات 1293/2.

86( الهروي : محمد بن علي اأبو �شهل الهروي المحدث اللغوي ولد �شنة 372هـ وتوفي �شنة 433هـ، له من الكتب اأ�شماء ال�شيف و�شرح 

الف�شيح لثعلب في اللغة ومخت�شر الف�شيح./هداية العارفين 1/ 482 ومعجم المطبوعات 1293/2.
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يظهر الفرق بين النكرة وا�شم الجن�س، ويعلم اأن )رجاًل( من الأول، و)اأ�شدًا( من الثاني.

ا، وهو ذكر من بني اآدم، اأو لماهية،  واإن اأردَت زيادة الي�شاح والبيان فاأعلم اأن »رجاًل« مو�شوع لفرٍد مَّ

ب�شرط وجودها في �شمن فرد ما من ذكور بني اآدم، فتناوله لكل فرد فرد منهم، اإنما هو بطريق البدلية ل 

بطريق ال�شمول. 

اأما »اأ�شد« فهو مو�شوع للماهية ال�شبعية من هي المتناولة لجميع الأفراد على طريق ال�شمول والتواطيء، 

وهي تمام حقيقة الجميع، ولي�س له حقيقة وراءها، فلو �شئل عن كل واحد بما هو لما اأجيب اإلَّ باأ�شمها، نظير 

الأفراد  واحد من  ال�شوؤال عن كل  به،  المجاب  بالتواطيء  الأفراد  ل�شائر  ال�شامل  للماهية  المو�شوع  اإن�شان، 

بما هو.

اأو ب�شرط الفرد المنت�شر، وفي عدم ال�شمول لجميع  فـ»رجل« يخالف »اأ�شدًا« في الو�شِع للفرد المنت�شِر، 

لو  اإذ  هو،  بما    ]10 ��س  منها  واحد  كل  ال�شوؤال عن  به، عن  الجواب  وفي عدم �شحة  بالتواطيء،  الأفــراد 

حَّ الجواب برجل، واإنما يجاب باإن�شان الذي هو ظاهر  �شئل عن زيد اأو عمرو وبكر بما هو، اإو بما هم، لما �شَ

الحقيقة.

فالو�شع في ا�شم الجن�س كـ»اأ�شد« خا�س، والمو�شوع له عام؛ لأنه كلي ذات غير مانع لل�شركة في اإطالق 

بكلي، كما ل  لي�س  المنت�شر، وهو  الفرد  لأنه  له خا�س؛  والمو�شوع  كـ»رجل« عام  النكرة  والو�شع في   . واحد 

يخفى.

َفرٌق َبيَن ا�سِم الِجن�ِص وَعَلِم الِجْن�ِص

فرق بين ا�شم الجن�س وعلم الجن�س:

الأول: ما قد علمته وهو »اأ�شٌد«. 

والثاني: ما و�شع للماهية المعينة الخا�شة في الذهن من حيث تعينها وح�شورها كـ»اأ�شامة« لالأ�شد. 

والفرق بين »اأ�شامة« و»الأ�شد« المعرف بـ»األ« الح�شورية، اأن الإ�شارة الى ح�شور الم�شمى في الأول بجوهر 

اللفظ، وفي الثاني باأمٍر خارج عنه وهو المراُد.

عاملوه  وجدناهم  حين  بعلميته  حكمنا  اأنا  على  بناًء  تحقيقي  ل  تقديري  علم  اأن»اأ�شامة«  يرى  وبع�شهم 

قولهم:  في  البتدائية  و�شححوا  الإ�شافة،  ومن  »األ«،  دخول  ومن  ال�شرف،  من  فمنعوه  الأعــالم،  معاملة 

 من ثعالة«. 
ُ
»اأ�شامة اأجراأ

وجوزوا مجيء الحال منه في قولهم: »هذا اأ�شامة مقباًل«، ونعته بالمعرفة دون النكرة. ولول ذلك لق�شينا 

باأنه نكرة، ل�شياعه في اأفراد جن�س الأ�شد، وهذا من ال�شتدلل بالأثر على الموؤثر، كما في العدل التقديري، 

ذكر ذلك الدماميني.
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 عند ذكر الواقع في تعريف العلم:
)87(

وقال ال�شيوطي 

نًا في الخارج كـ»زيٍد« ، فهو علم ال�شخ�س، واإن  ًا باأن � �س11[ المو�شوع كان له ُمَعيَّ »التعيين اإن كان خارجيَّ

ِته  نًا في الذهن؛ اأي مالَحظ الوجود فيه كـ»اأ�شامة« علم لل�شبع، اأي لِماِهيَّ كان ذهنيًا باأن كان المو�شوع له ُمَعيَّ

الحا�شرة في الذهن، فهو علم الجن�س.

ا ا�شم الجن�س: فهو ما و�شع للماهية من حيث هي، اأي من غير اأن تعين في الخارج اأو الذهن كـ»اأ�شد«  واأمَّ

ا�شم لل�شبع، اأي لماِهيته.

دِق ُكلٍّ منهما على كل فرد من اأفراد الجن�س.  ِل�شِ
)88(

هذا تحرير الفرق بينهما، فاإنهما ملتب�شان

 المعرفة عليه مجاز، 
)89(

ولذا ذهب بع�شهم: اإلى اأنهما مترادفان، واأن علم الجن�س نكرة حقيقة، واطالق

َوُردَّ باختالفهما في الأحكام اللفظية، فاإن الَعَرَب اأجرْت علم الجن�س كـ»اأ�شامة وُثَعالة« مجرى علم ال�شخ�س 

في امتناع دخول »األ« عليه، واإ�شافته، ومنع ال�شرف مع ِعلٍَّة اأخرى، ونعته بالمعرفة، ومجيئه مبتداأ، و�شاحب 

 من ثعالة« و »هذا اأ�شامة مقباًل«. 
ُ
حال نحو: »اأ�شامة اأجراأ

 معنى 
)90(

واأجرت ا�شم الجن�س كـ»اأ�شد« مجرى النكرات، وذلك دليل على افتراق مدلوليها، اإذ لو اتحدا

لما افترقا لفظًا.

على  فو�شع  اأمثال،  منه  يوجد  اأن  يمتنع  ل  �شخ�س  على  و�شع  »اأ�شدًا«  باأنَّ  المعقول  اأهل  بع�س  فرق  وقد 

يمكن  ول  الذهن،  خارج  توجد  اأن  يمكن  ل  التي  المعقولة  ة  الأ�شديَّ معنى  على  و�شع  و»اأ�شامة«   ،
)91(

ياع ال�شِّ

في  ��س12[  المعنى  ذلك  لوجود  الأ�شخا�س،  على  يقع  »اأ�شامة«  �شار  ثم   ، الذهن  في  اثنان  منها  يوجد  اأن 

الأ�شخا�س. 

، فليطلب منه.
)92(

قال: وقد ب�شطت كالم الأئمة في الفرق بينهما في كتاب »الأ�شباه والنظائر النحوية«

87( الهمع 281/1.

88( في الهمع 281/1: فاإنهما يلتب�شان.

89( في الهمع 281/1: اأو اإطالق.

90( في المخطوطة : لو اتخدا.

91( في المخطوطة : فو�شع على ال�شباع.

92( في الأ�شباه والنظائر في النحو لل�شيوطي 222/2.قال ال�شيوطي: »الفرق بين علم ال�شخ�س وعلم الجن�س وا�شم الجن�س: قال 

في )الب�شيط(: علم الجن�س كاأ�شامة وثعالة في تحقيق علميته اأربعة اأقوال.

كثر  في  بالالم  الجن�س  تعريف  بمنزلة  باأ�شره  الجن�س  اإنه مو�شوع على  يعي�س:  وابن  باب�شاذ  ابن  قال  وبه  �شعيد،  لأبي  اأحدها:   

على  علمان  زيد،  كو�شع  الجن�س  اأ�شخا�س  على  و�شعه  وي�شير  العقول معرفته،  في  ثبت  ما  اإلى  اإ�شارة  فاإنه  والدرهم،  الدينار 

اأ�شخا�شهما، ولذلك يقال: ثعالة يفر من ا�شمه، اأي اأ�شخا�س هذا الجن�س تفر من اأ�شخا�س هذا الجن�س، واإنما لم يحتاجوا في 

هذا النوع اإلى تعيين ال�شخ�س 

بمنزلة الأعالم ال�شخ�شية، لأن الأعالم ال�شخ�شية تحتاج اإلى تعيين اأفرادها، لأن كل فرد من اأفرادها يخت�س بحكم ل===   
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الطبيعة،  لنف�س  و�شع  الجن�س  ا�شم  اإن  الجن�س:  وعلم  الجن�س  ا�شم  بين  الفرق  في   
)93(

ح�شام ابن  وقال 

باعتبار تمييزها عن الغير. فالمو�شوع للطبيعة باعتبار كليتها ا�شم الجن�س، وباعتبار جزئيتها علم الجن�س، 

وقيل ا�شم الجن�س لفرد غير معين من اأفراد الطبيعة، وعلى التقدير الثاني يكون اإطالق الأ�شد على كل فرد 

على �شبيل البدل حقيقة؛ لأنه م�شتعمل فيما و�شع له، ويكون اإطالق اأ�شامة على كل فرد مجازًا لإطالق اللفظ 

على غير ما و�شع له، اإذ هو مو�شوع اأنف�س الطبيعة دون الأفراد. انتهى.

=== ي�شاركه فيه غيره ول يقوم غيره مقامه فيما يطلب منه من معاملة اأو ا�شتعانة اأو غير ذلك، واأما اأفراد اأنواع الوحو�س 

والح�شرات فال يطلب منها ذلك، فلذلك لم يحتج اإلى تعيين اأفرادها وو�شع اللفظ علما على جميع اأفراد النوع ل�شتراكها في 

حكم واحد.

اأفراده ول يخت�س  الجن�س فقد يطلق على  اأطلق على  واإن  اللفظ  لأن  نكرات،  المعنى  تعريفها لفظي وهي في  يعي�س:  ابن  قال   

�شخ�شا بعينه، وعلى هذا فيخرج عن حد العلم.

والقول الثاني لبن الحاجب:اأنها مو�شوعة للحقائق المتحدة في الذهن بمنزلة التعريف بالالم للمعهود في الذهن نحو: اأكلت   

الخبز و�شربت الماء، لبطالن اإرادة الجن�س وعدم تندم المعهود الوجودي، واإذا كانت مو�شوعة على الحقيقة المعقولة المتحدة 

في الذهن فاإذا اأطلقت على الواحد في الوجود فال بد من الق�شد اإلى الحقيقة، و�شح اإطالقها على الواحد في الوجود لوجود 

الحقيقة المق�شودة، فيكون التعدد باعتبار الوجود ل باعتبار الو�شع؛ لأنه يلزم اإطالقه على الحقيقة باعتبار الوجود المتعدد.

فاإن قيل: الحقيقة الذهنية مغايرة للوجود، فاإذا اأطلق على الواحد في الوجود فقد اأطلق على غير ما و�شع له.  

قلنا: واإن جعلت المغايرة بذلك بين الحقائق، اإل اأنه بمنزلة المتواطئ لواقع على حقائق مختلفة بمعنى واحد، كالحيوان الذي   

لكل  مو�شوع  اأ�شد  اأن  واأ�شامة،  اأ�شد  بين  والفرق  للذهني،  مغايرًا  الوجودي  كان  واإن  الحقيقة،  في  والوجودي  الذهني  ي�شترك 

فرد من اأفراد النوع على طريق البدل، فالتعدد فيه من اأ�شل الو�شع، واأما اأ�شامة فاإنه لزم من اإطالقه على الواحد في الوجود 

التعدد، فالتعدد فيه جاء �شمنا ل مق�شودًا بالو�شع.

اأو طير  اإذا وقع طرفه على وح�س عجيب  ا لم يتعلق بو�شعه غر�س �شحيح، بل الواحد من جفاة العرب  اإنه لمَّ والقول الثالث:   

غريب اأطلق عليه ا�شما ي�شتقه من خلقته اأو من فعله وو�شعه عليه، فاإذا وقع ب�شره مرة اأخرى على مثل ذلك الفرد اأطلق عليه 

ذلك ال�شم باعتبار �شخ�شه ول يتوقف على ت�شور اأن هذا الموجود هو الم�شمى اأول اأو غيره، ف�شارت مخت�شات كل نوع مندرجة 

تحت الأول بحيث تكون ن�شبة ذلك اللفظ اإلى جميع الأ�شخا�س بحتة مثل ن�شبة زي اإلى الأ�شخا�س الم�شمين به، وعلى هذا فاإذا 

اأطلق عل الواحد فقد اأطلق على ما و�شع له، واإذا اأطلق على الجميع فالندراج الكل تحت الو�شع الأول لإطالق و�شع اللفظ عليه 

اأول مرة ثانية وثالثة بح�شب اأ�شخا�شه من غير ت�شور اأن الثاني والثالث هو اأو غيره.

والقول الرابع قلبه: اإن لفظ علم الجن�س مو�شوع على القدر الم�شترك بين الحقيقة الذهنية والوجودية، فاإن لفظ اأ�شامة مثال   

يدل على الحيوان المفتر�س عري�س الأعالي، فالفترا�س وعر�س الأعالي م�شترك بين الذهني والوجودي، فاإذا اأطلق على الواحد 

اإلى الوجود  اأطلق على ما و�شع له لوجود القدر الم�شترك وهو الفترا�س وعر�س الأعالي، ويلزم من اإخراجه  في الوجود فقد 

التعدد فيكون التعدد من اللوازم ل مق�شودا بالو�شع، بخالف اأ�شد فاإن تعدده مق�شود بالو�شع، واإذا تقرر ذلك فالفرق بين علم 

الجن�س وا�شم الجن�س باأمور.

اأحدها: امتناع دخول الالم على اأحدهما وجواره في الآخر، ولذلك كان ابن لبون وابن مخا�س ا�شمي جن�س لدخول الالم عليهم   

ولم يكن ابن عر�س ا�شم جن�س لمتناع ابن العر�س.

والثاني: امتناع ال�شرف يدل على العلمية.  

والثالث: ن�شب الحال عنها على الأغلب.  

والرابع: ن�س اأهل اللغة على ذلك، واأما الإ�شافة فال دليل فيها، لأن الأعالم جاءت م�شافة كابن عر�س وابن مقر�س، وا�شم   

الجن�س جاء م�شافا كابن لبون وابن مخا�س. / انتهى كالم �شاحب الب�شيط.« الأ�شباه والنظائر في النحو لل�شيوطي 222/2.

93( هو ال�شيخ علي بن ح�شام الدين المكي الحنفي لقب بالمتقي. مبوب الجامع ال�شغير.اجتمع به القطب ال�شعراني واأثنى عليه./ 

انظر: تاج العرو�س مادة )وقى(. 
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وقال بع�س ال�شارحين » للر�شالة الو�شعية الع�شدية «: اإعلم اأنَّ في ا�شم الجن�س مذهبين: 

اإليه ابن  اأحدهما: وهو الأكثر انه مو�شوع للماهية مع وحدة ل بعينها، وي�شمى فردًا منت�شرًا، كما ذهب 

الحاجب والزمخ�شري.

والثاني: اأنه مو�شوع للماهية من حيث هي، كما ذهَب اإليه الم�شنف في التق�شيم. انتهى. والحًقُ ما قاله 

د. الع�شُ

بيَن الَجمِع وا�ْشِم الَجْمِع
َ
فرٌق اآخُر 

الجمع اإن كان جمع كثرة فال يجمع قيا�شًا من غير خالٍف، اأو جمع قلَّة. 

 اأنه ل ��س13[ ينقا�س جمع الجمع مطلقًا، 
)95(

 اأنه ينقا�س جمعه، واختار ابن ع�شفور
)94(

فمذهب الأكثرين

ويقت�شر على ما ورد به ال�شماع. 

 اأنه ل ينقا�س جمعه، واإنما يقت�شر على ما �شمع منه من نحو: 
)96(

واأما ا�شم الجمع فظاهر كالم �شيبويه

.
)97(

رَهاٍط«
َ
قَواٍم«، »وَرْهٍط واأ

َ
»َقْوٍم واأ

َفرٌق اآخُر بيَن الَجمِع وا�سِم الِجْن�ِص

، وجمع القلة على الخالف المتقدم، 
)98(

فرق اآخر بين الجمع وا�شم الجن�س: جمع الكثرة ل يجمع قيا�شًا

94( مذهب الأكثرين، انظره في الهمع 373/3.

95( اختيار ابن ع�شفور في الهمع 373/3.

اأبو حيان. قال ال�شيوطي: »وقال ال�شهيلي ل اأعرف اأحدا قال جمع جمع الجمع غير  96( راأي �شيبويه في الهمع 374/3 كما ذكره 

الزجاجي وابن عزيز، قال اأبو حيان وظاهر كالم �شيبويه اأنه ل ينقا�س جمع ا�شم الجمع ومن الم�شموع منه قوم واأقوام ورهط 

اأراهط«.

وفي كتاب �شيبويه616/3: » باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يك�ّشر هو على ذلك البناء« فمن ذلك قولهم:   

رهٌط واأراهط كاأنَّهم ك�ّشروا اأرهط. ومن ذلك باطٌل واإبطيُل لأنَّ ذا لي�س بناء باطٍل ونحوه اإذا ك�ّشرته فكاأنَّه ك�ّشرت عليه اأباطيل 

واإبطاٌل. ومثل ذلك: كراٌع واأكارع لأّن ذا لي�س من اأبنية فعاٍل اإذا ك�شر بزيادة اأو بغير زيادة فكاأّنه ك�ّشر عليه اأكرٌع. ومثل ذلك 

التي فيها  اأحرف بالزيادة  اأربعة  دة حروفه  اإذ كانت عَّ واأقاطيُع لأّن هذا لو ك�ّشرته  حديٌث واأحاديث وعرو�ٌس واأعار�س وقطيٌع 

�شر عليه بنات الأربعة.  اإّل على ما تكَّ ر جدوًل ونحوه  اأنَّك ل تك�شِّ ل الكلمة كما  اأوَّ لكانت فعائل ولم تكن لتدخل زيادة تكون في 

فكذلك هذا اإذا ك�ّشرته بالزيادة ل تدخل فيه زيادٌة �شوى زيادته في�شير ا�شمًا اأّوله األف ورابعه حرف لين.

�شر على ذا. األ ترى اأنك لو حّقرتها لم تقل: اأحيديٌث ول اأعيري�ٌس ول اأكيريٌع.    فهذه الحروف لم تكَّ

فلو كان ذا اأ�شاًل لجاز ذا التحقير واإنَّما يجري التحقير على اأ�شل الجمع اإذا اأردت ما جاوز ثالثة اأحرف مثل مفاعل ومفاعيل.   

ومثل: اأراهط اأهٌل واأهاٍل وليلٌة ولياٍل: جمع اأهٍل وليٍل.«.

97( في الهمع 374/3: قال اأبو حيان: وظاهر كالم �شيبويه اأنه ل ينقا�س جمع ا�شم الجمع، ومن الم�شموع منه: »قوم واأقوام« و»رهط 

اأراهط«.

98( زاد بعدها في المخطوطة عبارة : ح�شبما علمية.
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وعليه  جمعه،  يقي�س  ل  ف�شيبويه  اختلفت،  واإن  الكثرة  فكجمع  اأنواعه  تختلف  لم  فــاإن  الجن�س  ا�شم  ــا  واأمَّ

 .
)99(

الجمهور

، وغيرهما يقي�شونه.
)100(

ماني د والرُّ والمبرِّ

بالتاء  واحــده  غير  ما  بين  الجن�س  ا�شم  في  فرق  ول  �شيبويـه،  مذهب  وال�شحيـح   :
)101(

حــيــان اأبــو  قال 

وغيره.

ِكَرِة هِني والنَّ ِف بالَعهِد الذِّ َفرٌق بيَن الُمَعرَّ

فرق بين المعرف بالعهد الذهني والنكرة: هو واإن كان في المعنى مثلها من حيث اإطالق المعرف بالم 

الحقيقة التي هي مو�شوعة للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة غير معين، باعتبار 

كونه معهودًا في الذهن وجزيئًا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقًا اإياها، كقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه 

 ، لكنه لي�س بها في اللفظ لما متَحلٍّ به من اأداة 
)102(

ال�شالة وال�شالم:  { ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ } 

التعريف، وجريان اأحكام المعرف عليه من وقوعه مبتداأ، وذا حال، وو�شفًا للمعرفة، ومو�شوفًا بها، غير اأنه 

قريب منها من حيث المعنى، لأنه اأريد به الجن�س من حيث وجوده في �شمن فرد ل يعينه لأجل قرينة لتف�شي 

ى المنكر،  ى ��س14[ هذا المعّرف موؤدَّ  ، و�َشِربُت الماَء ، فاإن موؤدَّ
)103(

ذلك، كقولك حيث ل عهد: اأكلُت الُخبَز

كاأنك قلت: اأكلُت خبزًا و�شربُت ماًء، لكن بينهما فرق، وهو اأنك اإذا قلت: اأكلُت الخبَز ، فكاأنك قلت: اأكلُت 

فردًا من هذه الماهية المعلومة للمخاطب، اأو لكل واحٍد، واإذا قلت: اأكلُت خبزًا ، كان معناه: اأكلُت فردًا من 

99( قال ال�شيوطي في الهمع 373/3: »ل خالف في اأن جموع الكثرة ل تجمع قيا�شا، ول اأ�شماء الم�شادر، ول اأ�شماء الأجنا�س اإذا 

لم تختلف اأنواعها. فاإن اختلفت ف�شيبويه ل يقي�س جمعها على ما جاء منه، وعليه الجمهور.

ومذهب المبرد والرماني وغيرهما قيا�س ذلك.  

  قال اأبو حيان وال�شحيح مذهب �شيبويه؛ لقلة ما حكى منه، و�شواء في ا�شم الجن�س ما ميز واحده بالتاء وما لي�س كذلك. ومن 

فُعل، وِفعَلة، فمذهب الأكثرين اأنه 
َ
فِعلة، واأ

َ
فعال، واأ

َ
الم�شموع في الأول قولهم: »رطبة واأرطاب«. واختلفوا في جموع القلة وهي: اأ

منقا�س جمعها، ول خالف اأنه ما �شمع من جمع القلة اأكثر مما �شمع من جمع الكثرة، ولكن اأهو من الكثرة بحيث يقا�س عليه اأم 

ل؟ واختيار ابن ع�شفور اأنه ل ينقا�س جمع الجمع، ل جمع القلَّة، ول جمع الكثرة، ول ُيجمع اإل ما جمعوا. ومن الم�شموع في ذلك: 

ناِعيم« و»اأقواٌل واأقاويُل« و»اأعراٌب 
َ
وُطٌب واأواِطب«، و»اأ�شماٌءٌٌٌ واأ�شاٍم« و»اأ�شورٌة واأ�شاوُر« و»اأبياٌت واأباييت« و»اأنعاٌم واأ

َ
ياٍد« و»اأ

َ
ْيٍد واأ

َ
»اأ

واأ�شقيات  واأ�شقية  واأعطيات  واأعطية  وَجماِميل  وَح�شا�شين« و»جَمل  ي�شان  و»ِحِ اِرين«  وَم�شَ راٌن  و»ُم�شْ وُمَعَناٌن«  و»ُمْعن  عاريُب« 
َ
واأ

وبيوت وبيوتات وموال ومواليات بني ها�شم ودور ودورات وعوذ وعوذات و�شواحب و�شواحبات يو�شف وحدائد وحديدات وحمر 

اأبو حيان فهذا ما جمع من الجميع في  وحمرات وطرق وطرقات وجزر وجزرات واأن�شاء واأنا�س وهو ما رعي من النبات قال 

الكالم.«.

100( راأي المبرد والرماني في الهمع 373/3.

101( قول اأبي حيان في الهمع 373/3.

102( �شورة يو�شف:اآية 13

103( في اأ�شل المخطوطة: الخير.
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هذه الماهية من غير اإ�شارة اإلى معلوميتها، واإن كانت معلومة في الأمر. ولهذا الو�شف بالجمل كما تو�شف 

:
)104(

بها النكرة كقوله

٭ َوَلَقْد اأُمُرُّ َعَلى اللَّئيِم َي�ُشبُِّني ٭

فاإنَّه لم ُيِرْد َلِئيمًا بَعيِنه، اإذ ل مدَح فيه، ول كّل لئيم لمتناعه عادة، فلم يبق اإلَّ اأن ُيريَد لئيمًا من اللئام 

معهودًا في الذهن، ذكر ذلك الدماميني.

فرٌق اآخُر بيَن َعَلِم الِجن�ِص وا�ْسِم الِجْن�ِص

فرق اآخر بين علم الجن�س وا�شم الجن�س:

اعلم اأنَّ المفهوم والمدلول والمعنى األفاظ ُكلِّية لها معاٍن َت�شُدُق على اأفراد كثيرٍة كمفهوِم َزيٍد، ومفهوم 

الإن�شان، ومفهوم الحيوان، وكما اأن مفهوم زيد �شخ�س من اأ�شخا�س المفهوم كذلك مفهوم الإن�شان ومفهوم 

ٌة لُه، وهو باعتبار هذا  ُكلِّي، فكيَف يكوُن �شخ�شًا؛ لأنَّ الُكليَة عاِر�شَ اأن مفهوم الإن�شان  الحيوان، ول يريبك 

َل َتَرى اأن مفهوَم الإن�شان لو لم يكن �شخ�شًا من 
َ
اأ ه،  �شخا�شِ

َ
اأ العار�ِس لي�َس من اأفراِد المفهوم �َشخ�شًا من 

اأ�شخا�س المفهوم، لكان نوعًا اإ�شافيًا منه، ولبد اأن ينتهي اإلى الأ�شخا�س، فال بد اأن يكون تحته اأ�شخا�س 

من المفهوم ي�شدق عليها المفهوم بوا�شطة الإن�شان، والأمر لي�س كذلك، ول يقال مفهوم زيد وعمرو وغير 

ذلك ��س15[ تحته؛ لأن المفهوم زيد زيد ل ي�شدق عليه المفهوم بوا�شطة الإن�شان، بل هو داخل تحت مطلق 

المفهوم، كما اأن الإن�شان اأي�شًا داخل تحته. 

اأن  لتحقيق  اإذ  المفهوم،  اأ�شخا�س  من  �شخ�س  منهما  كاًل  اأن  في  �شواء  الإن�شان  ومفهوم  زيد  فمفهوم 

المفهومية من المعقولت الثانية ل تعر�س لذوات المفهومات اإلَّ في الذهن، وحينئٍذ عرو�شها لمفهوم زيد 

ومفهوم الأن�شان والحيوان على ال�شواء، وهذه الثالثة باعتبار عرو�س المفهومية اأ�شخا�س المفهوم، واإن كان 

البع�س في حدِّ ذاته كلِّيًا، وكذا في �شائر المعقولت الثانية، مثل النوعية والجن�شية والف�شلية وغير ذلك، 

اأ�شخا�س  من  �شخ�س  الإن�شان  مثال  الثانية،  المعقولت  تلك  اإلى  بالن�شبة  اأ�شخا�س  الطبيعية  الكليات  فاإن 

الكلية،  المعاني  والتعدد على  الوحدة  ت�شمعهم يطلقون  الجن�س، ولذلك  الحيوان من  ، وكذلك  النوع  مفهوم 

مثاًل يقولون: معنى الإن�شان واحد، ومعنى العين متعدد، فاإن المراد بالواحد ههنا لي�س اإلَّ الوحدة بال�شخ�س، 

اللفظ  التعيين فيه ملحوظًا عند و�شع  لم يكن جزئيًا حقيقيًا وكان  اإن  المدلول  القيا�س فحينئٍذ  وعلى هذا 

باإزائه و�شعًا كليًا، فهو علم الجن�س، اأو غير ملحوظ فا�شم الجن�س. 

اإذ كل �شيء و�شع له لفظ فله تعين في حد  وهذا الفارق بينهما هو مناط الفرق بين النكرة والمعرفة، 

ذاته، فاإن و�شع له اللفظ ليكون ��س16[ اإ�شارة اإلى ذلك المتعين مع تعينه، فهو المعرفة واإلَّ فهو النكرة. 

َت ُقلُت َل َيعِنيني( وهو في الخ�شائ�س 333/3و �شرح ابن عقيل 182/2 ومغني اللبيب 138والهمع  يُت ُثمَّ �شَ 104( تمام البيت : )َفَمَ

3/ 224. وال�شاهد فيه: » ي�شبني« حيث وقعت الجملة نعتا للمعرفة المقرونة بـ»األ« وهي»اللئيم«.
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يكون  وتــارة  بالالم،  المعرف  غير  في  كما  بــالأداة  ا�شتعانة  بال  اللفظ  بنف�س  تكون  تارة  الإ�شارة  وتلك 

با�شتعانتها كهو، فمن ثم قيل في المعرفة مالحظة التعيين، وفي النكرة م�شاحبة التعيين، ذكر ذلك الهروي 

في �شرح الر�شالة الو�شعية. 

تحقيق

قد علمت مما تقدم ومما ذكروه في كتبهم اأن »تمرًا« ونحو »الكلم« من قبيل ا�شم الجن�س، وعندي فيما 

روه نظٌر، وكذا في جعلهم ا�شم الجن�س من اأق�شام ما و�شع للدللة على اأكثر من اثنين، وفي جعلهم اإياه  َقرَّ

ق�شمين جمعيًا واإفراديًا، وان تواطاأ على ذلك كثيٌر من الم�شنفين، وتبع فيه الالحق ال�شابق من غير تدقيق 

األهمناه من عالم الغيب ينك�شف عن قلبك الَغيُب، وَيذهب  النظر والذوق في المعنى، وبهذا التحقيق الذي 

يب. عن عين ب�شيرتك الرَّ

فاعلم اأن ال�شم اإن دلَّ على اأكثر من اثنين بجوهر �شيغته، فاإما اأن يكون مو�شوعًا لتلك الآحاد المجتمعة 

�شواء اأكانت موجودة اأم مقدرة، فهو الجمع كزيدون وَعباِديد اأو للمجتمع الآحاد المذكورة فهو ا�شم الجمع 

يكون  اأن  فاإما  �شيغته،  بجوهر  اثنين  من  اأكثر  على  يدّل  لم  واإن  و»رهــط«،  و»قــوم«  و»�شحب«   
)105(

كـ»ركب«

غير  ومن  �شدقاتها،  ما  التي هي  اأفرادها  اإلى  نظر  غير  من  الب�شيطة من حيث هي هي  للماهية  مو�شوعًا 

�َشِد وَماٍء، اأو مو�شوعًا ��س 17[ لها من 
َ
مالحظة لتعيينها، واإن كانت في نف�شها متعينة، فهو ا�شم الجن�س كاأ

لها من حيث وجودها في جميع  اأو مو�شوعًا  كاأ�شامة  الجن�س  علم  فهو  الذهن،  في  تعينها وح�شورها  حيث 

 من كل ما يدل جوهر 
)106(

اأفرادها، اأو في الفرد المنت�شر، وهو فرد ما، فهو النكرة كرجل فكلم وتمر ونحوها

�شيغته على اأكثر من اثنين من الأفراد، لي�س من قبيل ا�شم الجن�س؛ اإذ لي�س ل�شم الجن�س دللة على افراد 

ف�شاًل عن اأكثر من اثنين، ومن له ذوق �شليم وطبع غير �شتقيم يفرق بين ما يفهمه من اأ�شد وماء وبين ما 

يالة من غير اأن يخطر في البال  يفهمه من كلم وتمر، فاإن المفهوم من الأولين الماهية ال�شبعية والماهية ال�شَّ

بحيث  كثيرها،  وعلى  قليلها  على  منهما  واحدة  كل  ي�شدق  الماهيتان  وتانك  منهما،  اأكثر  عن  ف�شاًل  اثنان 

تحمل على كل حمل المواطاأة، فلو قيل ما هذا ؟ واأ�شير اإلى الأ�شِد بخ�شو�شه، لقيل: اأ�شٌد. اأو اإلى قطعة ماء 

بخ�شو�شها، لقيل: ماٌء، وكذا ماهيتاهما، والكلم والتمر بخالف ذلك فيما يفهم منهما وفيما يحمالن عليه، 

الكلمة  في  وكذا  بتمٍر،  الجواب  �شحَّ  لما  ذلك  تمرتين مخ�شو�شتين  في  اأو  تمرة مخ�شو�شة  في  قيل  لو  اإذ 

والكلمتين، فتمر وكلم من قبيل ا�شما الجموع دون ا�شما الأجنا�س، وير�شدك اإلى ذلك الت�شمية، فاإن المعني 

اأنهم جعلوا للجن�س ا�شمًا يدل عليه، والجن�س ب�شيط لي�س ذا اأجزاء فهو من قبيل المفرد الكلي.

وجعلوا للجمع ا�شمًا يدل عليه، والجمع ذو اأجزاء ، ولي�س من قبيل المفرد، فقولهم ��س18[ ا�شم الجمع 

 في قولك: »جاء اأولو ماٍل«. ا�شم لأ�شحاب الذي هو جمع �شاحب، كما اأن 
)107(

ُلو«
ُ
كقولهم: ا�شم الفعل اإذ »اأ

ْه« ا�شم ا�شكت الذي هو الفعل. »�شَ

105( في المخطوطة )كوكب( وهو تحريف. وال�شواب م اأثبتناه.

106( في اأ�شل المخطوطة: ونحوهما.

107( في اأ�شل المخطوطة، )اأولوا( بالألف في الفقرتين.
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 هذا التحقيق فا�شتتر بما لو �شئلَت عن ثالثة رجال ا�شم كل واحد منهم »زيد«، 
)108(

واإن خفي عنك �شوء

فقيل لك ما: ما ا�شم كل من هوؤلء؟، فاإنك ل تجيب اإلَّ بقولك: زيٌد وزيٌد وزيٌد، اأو عن »َماٍء« في ثالث اأواٍن، 

، فا�شدد يديك بحبل هذا التَّحقيق، وقاِبْلُه بعَد ُح�شٍن التَّ�شّوِر بالتَّ�شديق، وارِم 
)109(

فاإنك ل تجيب اإلَّ بـ»ماٍء«

ما وراَءه في مكان �َشِحيٍق، وباهلل �شبحانه الِع�شَمُة ومنُه التَّوفيق.

تتمة:

�شوة: بالك�شر   حيث قال: »النُِّ
)110(

»َخيٌل« و»ِن�َشاٌء« و»ِن�شَوٌة« ونحوها، اأ�شماُء ُجموٍع ِخالفًا ل�شاحب القامو�س 

َجماَعُة  »الَخيُل:  قال:  وحيث  لفظها«،  غير  من  المراأة  جموع  بك�شرهنَّ  �ُشوَن  والنِّ �شوان  والنِّ �َشا  والنِّ وال�شم 

. فاإن الجمع ل ين�شب اإليه على 
)111(

خياٌل وُخيوٌل«
َ
ه َيْخَتاُل، جمعه اأ نَّ

َ
و واِحُدُه َخاِئٌل؛ لأ

َ
فرا�ِس، ل َواحَد َلُه، اأ

َ
الأ

، وِن�شواِني وِن�ْشِوي كذلك،  اإذا لم يغلب، وهنا ي�شح الن�شب لقول: »َرُجٌل ِن�َشاِئي« لمن يكثر مخالطتهنَّ لفظه 

 ، اأي ن�شاء اثنتين، 
)112(

�َشاء، فقال: { َفاإِن ُكنَّ ِن�َشاًء َفْوَق اْثَنَتْيِن} ولأن اهلل تعالى اأطلق على الأختين ا�شما النِّ

لما ذكره المف�شرون من اأن كلمة )فوق( �شلة مثلها في قوله تعالى: 

لي�س على  ، فال يكون ما ذكر جمعًا لمراأة من غير لفظها، ولأن خياًل   
)113(

الأَْع��َن��اِق} َفْوَق  ِرُبواْ  {َفا�شْ

�شيغ الجموع للفرق بينه وبين مفرده المحقق اأو المقدر في الإخبار ��س19[ والو�شف تقول: الخيُل �شاِئرٌة 

اأو الجميلة، ول تقول ذلك في الخايل على القول باأنه الواحد. فاإن جعل الواحد الفر�س من غير اللفظ، فيرد 

هو جمع  الذي  لأفرا�س  ا�شم  فخيل  ي�شغر،  ل  والجمع  وكليل،  ُخييل  تقول:  لأنك  الت�شغير؛  بالجمعية  القول 

فر�س، ون�شاء ون�شوة ا�شمان لإناث الذي هو جمع انثى، فهي ا�شم لجمع مرة واإن النافية لي�شت للتاأنيث بل هي 

.
)114(

ة كالتاء في اللَّمَّ

ة عو�س  ة: يطلق على الثالث اإلى الع�شر، واأ�شار في ك�شف الك�شاف اإلى اأن »تاء« اللَّمَّ قال بع�س مح�شيه: اللَّمَّ

، وهي الهمزة، ومنه يوؤخذ اعترا�س على الزمخ�شري، فتاأمله بفكرك الَحِري، واإن خفي عنك 
)115(

عن العين

�شح اإلى قولنا، وا�شمع بيانه: 
َ
واأردَت تبيانه فاأ

ة اإن قيل باأنها لي�شت للتاأنيث، فلكونها عو�شًا عن اأ�شل، كالتاء في »�شنة و�َشفة« فاأعطيت  فالتاء في اللَّمَّ

108( في اأ�شل المخطوطة، �شو.

109( في اأ�شل المخطوطة، بما.

110( القامو�س المحيط للفيروزاآبادي مادة )الن�شوة(.

111( القامو�س المحيط مادة )خيل(. 

112( �شورة الن�شاء:اأية 11. و في اأ�شل المخطوطة، )واإن كن(وهو تحريف.

113( �شورة الأنفال :اآية 12.

114( القامو�س المحيط مادة )خيل( و)كلل(.

حاُب ) من الثَّالَثِة اإلى الع�َشرِة (؛ (  ْي�شًا : الأ�شْ
َ
ا�ِس ؛ واأ 115( في الل�شان والتاج مادة )لمم(: اللَُّمُة - كُثَبة -: ) الجماَعُة ( من النَّ

وهذا قد َذَكره الَجْوهِري ، وقاَل : الهاُء ِعَو�ٌس عن الواِو.
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حكم المعو�س عنه، فلهذا نراهم يعبرون عنها بها التاأنيث دون تاء التاأنيث؛ نظرًا للحالة الراهنة مع رعاية 

الأ�شل في الت�شمية وتاء ن�شوة بخالفها اإذ هي لي�شت عو�شًا عن اأ�شل لتعطي حكمه المذكور من وجه، ويراعى 

اأ�شلها من وجه اآخر، واإن قيل اأنها للتاأنيث فيقوى عليه العترا�س.

واإن اأردت اإطالق عنان القلم في هذا الميدان، وق�شدت ظهور الحق الذي به ��س20[ ُيدان؛ فاإعلم اأن 

اأو لحقة لها ل على وجه الجزئية منها حكمًا فهي  اآخر كلمة مو�شوعة معها  اأو متحركة هي  كل تاء �شاكنة 

لتاأنيث تلك الكلمة �شواء اأكان مدلول تلك الكلمة مذكرًا اأم موؤنثًا حقيقيًا اأو مجازيًا. في�شمل ذلك تاء قاَمْت 

والدجاجة  والحمامة  وال�شياقلة  وال�شيارفة  والظلمة  وال�شفة  وال�شنة  والهمزة  واللَّمة  ون�شوة  وقائمة  وطلحة 

َت ولَت والالَت. َت وثمَّ وربَّ

 ومن المتحركة ما يوقف عليه بالهاء، ومنها ما يوقف عليه بالتاء، ومنها ما يكون عو�شًا عن اأ�شٍل، ومنها 

ما ل يكون كذلك، والكل لتاأنيث اللفظ �شواء، ورد على مذكر اأم لم ُيَرد عليه.

، قال الدماميني فتقول: هذا َحَماَمٌة، وهذا َدَجاَجٌة، نظرًا اإلى معناه من غير  ومن الثاني َحَماَمٌة وَدَجاَجٌ

التفات اإلى تاء التاأنيث التي فيه لأنها لم تزد على مذكر ليراد بمجموع اللفظ الذي فيه التاء موؤنث كما في 

قائمة بالن�شبة اإلى قائٍم. انتهى.

افي للدماميني ما مح�شله: اأن تاء التاأنيث تكون محركة في اآخر ال�شم،  وفي الوافي و�شرحه المنهل ال�شَّ

ة 
َ
األفاظ معدودة ل تتجاوز كامَراأ المدخول عليه �شماعًا في  وتاأنيث  الفعل  لتاأنيث فاعل  الما�شي  �شاكنة في 

وَرَجَلٍة. 

ة. 
َ
ولتمييز الواحد من الجن�س كَنْخَلٍة وَتْمَرة وُثَبة وَنْمَلة، وَقلَّ َعك�ُشه نحو: َكْماأ

 .
)116(

اَلة اَرة وَبغَّ اَلة وَحمَّ ولتمييز الواحد من الجمع كُتْخَمة وَنْهَمة، وبالعك�س كَجمَّ

واِلَجة.  ��س21[ و َطياِل�َشة و�شَ
)117(

ْخَفاُف
َ
ولالإِمارة على النقل من العجمية اإلى العربية كمواِزَجة وهي الأ

جمع  عند  حذفت  التي  الياء  من  كالبدل  لتكون  �َشاِعَرة، 
َ
والأ والَمَهاِلَبة  �َشاِعَثة 

َ
كالأ الن�شب  على  وللدللة 

المن�شوب جمع تك�شير لدللتهما على الواحد نحو: َتمَرة وُروِمّي. 

�شحاب البغال 
َ
ال ويقال لأ ال وَبغَّ ار مثل َجمَّ �شحاب حمير والواحد َحمَّ

َ
اَرة وحاِمَرٌة اأ 116( في الل�شان والتاج مادة )حمر(:وقوم َحمَّ

حمر:
َ
اَلة ومنه قول ابن اأ �شحاب الجمال الَجمَّ

َ
اَلٌة ولأ َبغَّ

َرَدا اَلُة ال�شَّ �َشاًّ كما َتْطُرُد الَجمَّ  

َمواِزَجٌة   : ٌب ج  ُمَعرَّ ، فار�شي  الُخفُّ   : الَمْوَزُج  والل�شان والقامو�س المجيط مادة )موزج( (:  117( في المحكم والمحيط الأعظم 

وَمواِزُح . الحقوا الهاء للعجمة وهكذا وجد اكثر هذا ال�شرب العجمي مك�شرا بالهاء فيما زعم �شيبويه. وقول البريق الهذلي:

ُر هُر           وقد اأَوَح�َشْت منها الَمواِزُج والَح�شْ اأََلْم َت�ْشُل عن َلْيلَى وقْد َذَهَب الدَّ  

قال ابن �شيدة: اظن الموازج مو�شعا وكذلك الح�شر.  
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اري ولكونهما زائدتين ل لمعنى كُظلَمة وُكر�ِشّي.  مة وَدوَّ وعلى تاأكيد المبالغة نحو: َعالَّ

ُقوَرة.  ولتاأكيد الجمع كِحَجارة وَحماَلة وُفُحوَلة و�شُ

ولتاأكيد التاأنيث كَناَقة وَنعَجة وهي لزمة في هذين. 

ولتاأكيد التاأنيث في ال�شفة كَعُجوزة. 

وللعو�س من محذوف ماتزم الحذف كِعَدٍة وِزَنٍة، اأو معاقبة كَحَجاِجَحة، لعدم لزومها فيه، وجواز حذفها 

فيقال: َحَجاِحج. 

وللمبالغة كَراِوَية. 

الى  محتاج  غير  غالبًا  الو�شف  اأن  على  عالمة  والذبيحة،  كالنطيحة  ال�شمية  اإلى  الو�شفية  من  وللنقل 

المو�شوف.

والأق�شام حينئٍذ موؤنث اللفظ فقط، و موؤنث اللفظ والمعنى، وتاأنيث المعنى حقيقي موؤنث اللفظ والمعنى، 

وتاأنيث المعنى مجازي.

واأما الخالي منها فاإما اأن يكون مذكر المعنى، اأو موؤنثه تاأنيثًا حقيقيًا، اأو موؤنثه تاأنيثًا مجازيًا. 

الأمرين، وكذا  تاأنيثه، وجواز  الفعل، ووجوب  تذكير  باعتبار وجوب  والأحكام في جميع ما ذكر مختلفة 

باعتبار ال�شمير العائد. 

وكل جمع �شوى جمع المذكر ال�شالم موؤنث غير حقيقي، ولو كان جمع موؤنث حقيقي كالهندات اإذ للجمعية 

تاأنيثه لتاأويله بالجماعــة ولم يعتبر التاأنيث الحقيقي الذي كـــان في المفــرد لأنَّ المجــاز الطــاريء اأزالــه كمــا 

 اأزال التذكير الحقيقي في رجال، واإنما لم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في نحو: 
)118(

��س22[ 

الزيدون لبقاء لفظ المفرد فيه فاحتر�س.

قال الر�شي: وكان قيا�س هذا اأن يبقى التاأنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء اأي�شًا نحو: »الهندات« 

ا بحذفها اإن كانت تاًء نحو:  لبقاء لفظ الواحد فيه كذلك، اإلَّ اأنه لما كان يتغير فيه المفرد ذو العالمة، اإمَّ

الغرفات، اأو بقلبها اإن كانت األفًا، كما في الحلبيات وال�شحراوات كان ذلك التغيير كنوع من التك�شير، وكاأنَّ 

تاأنيث الواحد قد زال لزوال عالمته ثم حمل عليه ما النافية مقدرة ، فال يظهر التغيير كالهندات؛ لأن المقدر 

في حكم الموجود الظاهر، ذكر ذلك كله الدماميني.

و)ِن�ْشَوٍة(  كـ)َقْوٍم(  المعرب  الجمع  وا�شم  كـ)�َشَجر(،  الجن�س  ا�شم  اأن   :
)119(

الأزهــري ال�شيخ خالد  وذكر 

118( ال�شفحة ال�شابقة كررت مرتان، لذا اأخذت بترقيم ال�شفحات التالية على الت�شل�شل الذي بداأُت به، فيفتر�س اأن تكون هذه 

الفحة 26بح�شاب الم�شورة.

119( �شرح الت�شريح لالأزهري 1/ 280.
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الجماعة،  معنى  في   
)122(

لأنهنَّ  ،
)121(

] و)ُهُنوٍد(   ) عــَراٍب 
َ
كـــ)اأ المك�شر  �والجمع  ؛ 

)120(

مجازيان[ �موؤنثان 

 مع ا�شم الجمع نحو: { ڱ   ڱ   ڱ  
)123(

والجماعة موؤنث مجازي، فلذلك جاز التاأنيث في الفعل

)اأورَقِت  نحو:  الجن�س  ا�شم   
)125(

ْعــراُب« ومع[
َ
الأ +َقاَلِت  نحو:  المك�شر  �الجمع  ومع   

)124(

ڱ  ں   ں }
ې    } نحو:  المذكر  الجمع  ا�شم  ومع  جُر(،  ال�شَّ )اأورَق  نحو:  الجن�س  ا�شم  مع  التذكير  وجاز  َجُر(.  ال�شَّ

�ومع الجمع المك�شر المذكر   ، 
)128(

ِن�ْشَوٌة } َوَقاَل   }  الموؤنث نحو: 
)127(

، و�مع ا�شم جمع[
)126(

ې  ې } 
نحو:)قال الرجال( ومع جمع التك�شير الموؤنث نحو:)جاء الهنود( فاأتى في جانب التذكير بالن�شر مرتبًا على 

. 
)129(

ترتيب اللف وفي جانب التاأنيث مختلطًا كقوله: )هو �شم�س واأ�شد ، وبحر جود، وبهاء و�شجاعة([

قال: وقيدنا ا�شم الجمع بالمعرب احترازًا من ا�شم الجمع المبني نحو: )الذين(، فاإنه ل يقال فيه: )قالت 

الذين � اآمنوا بالتاأنيث واإن قيل اإنه جمع )الذي(، واإنما لم يجب التاأنيث مع الموؤنث المجازي لأمرين: 

اأحدهما: اأن التاأنيث غير حقيقي فت�شعف العناية به. والثاني: اأن هذا الموؤنث في معنى المذكر، فيحمل 

.
)131(

. انتهى
)130(

عليه كما حمل المذكر على الموؤنث في :)جاءتني كتاُب زيد( ؛ اأي: �شحيفته...[

والرجال،  كالر�شل  ��ــس23[  يعقل  لمذكر  الجمع  كان  فــاإن  مختلف،  الجمع  �شمير  الى  الم�شند  وحكم 

 ،
)132(

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ }  اللفظ نحو: {  اإلى طرف ومعنى الجماعة على  فالتاأنيث نظرًا 

فعلوا  )الزيدون  نحو:  الجمع  لكثرة  الثقل  ومنا�شبة  العقل  اإلى  نظرًا  والتذكير  وفاعلة(،  تفعل  و)الرجال 

ال(.  ويفعلون وفاعلون وُفعَّ

120( ما بين القو�شين لي�س من كالم الأزهري.

121( الحجرات : 14. و�شقط من المخطوطة ما بين القو�شين.

122( في المخطوطة: لأنهما.

123( في المخطوطة : جاز تاأنيث الفعل.

124( �شورة الحج :اآية 42.

125( �شقطت من المخطوطة.

126( �شورة الأنعام :اآية 66.

127( �شقطت من المخطوطة.

128( �شورة يو�شف: اآية 30.

129( دونا ما بين القو�شين تكملة للفائدة، ولم يذكرها الح�شيني وهي موجودة في �شرح الت�شريح لالأزهري 1/ 280.

130( اأ�شقط الح�شيني ما بين القو�شين من المخطوطة، وقد اأثبتناه للفائدة، وهو في �شرح الت�شريح 280/1.

131( �شرح الت�شريح على التو�شيح 280/1.

132( �شورة المر�شالت :اآية 11و12. وفي كتاب الجمل في النحو المن�شوب للخليل بن اأحمد الفراهيدي

تحقيق د.فخر الدين قباوة �س260: والألف التي تكون بدل من الواو قول اهلل جل ذ كره { ڭ  ڭ     ۇ } اأ�شله: وقتت   

من الوقت.
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ِت الواُو لأ�شالتها في جمع العقالء، وهي اأولى؛ لأ�شالتهم بالن�شبة اإلى غير العقالء، واإن كان لغير  وُخ�شَّ

يَنبات، اأو ل�شم جمعه كالن�شوة ، ولموؤنث ل  مذكر يعقل باأن كان لذكر ل يعقل كالأيام، اأو لموؤنث يعقل كالزَّ

يعقل كالدور والظلمات. 

فالتاأنيث بتاأويل الجماعة كـ)فعلت وفعلن وفاعلة وفاعالت وفواعل(، اأو لما بينه وبين واحده التاء نحو: 

)�َشَجر( و)َنْخل(.

 
)133(

 { ڌ  ڌ   ڍ    } نحــو:  الجماعـــة  باعتبار  والتاأنيث  الجمع،  باعتبار  فالتذكير 

 
)135(

 و{ ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ }
)134(

و{ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ}

 و { پ  پ   پ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
)136(

و{   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ }

.
)137(

ٿ   ٿ }
نحو:  بقرينة  اإلَّ  الموؤنث  عن  يمتاز  ول  ونملة(،  ة  وَبطَّ )حماَمة  نحو:  بالتاء  المذكر  على  واحده  ويجري 

ِة ذكور(. َدْت َحماَمٌة ذَكر(، و)عندي من الَبطَّ )غرَّ

لفظه،  واعتبر  ذكرًا،   
)139(

{ گ  گ    } تعالى:  قوله  في  النملة  يكون  اأن  فيجوز   «  :
)138(

الر�شي قال 

�شند اإليه، ول يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه عالمة التاأنيث كطلحة، ل يقال: قاَمْت 
ُ
فاأنث ما اأ

 .
)140(

طلحُة، اإلَّ عند بع�س الكوفيين، وعدم ال�شماع ��س24[ مع ال�شتقراء قا�ٍس عليهم«.قاله الدماميني 

133( �شورة النحل:اآية 10.

134( �شورة ي�س:اآية 80.

135( �شورة القمر:اآية 20.

136( �شورة الحاقة:اآية 7.

137( �شورة الواقعة:اآية 54-52.

138( �شرح الر�شي على الكافية 339/3.

139( �شورة النمل: اآية 18. اأي حاكم ببطالن مذهبهم.

بابن  المعروف  المالكي  الدين  الإ�شكندراني بدر  اأبي بكر بن محمد بن �شليمان  اأبي بكر بن عمر بن  الدماميني محمد بن   )140

الدماميني ولد �شنة 763 وتوفي �شنة 827 وقيل 828هـ بالهند. من ت�شانيفه تحفة الغريب ب�شرح مغني اللبيب لبن ه�شام. تعليق 

الفرائد في �شرح ت�شهيل الفوائد. جواهر البحور في العرو�س. ديوان �شعره. �شم�س المغرب في المرق�س المطرب. عين الحياة 

الرباني في  الفتح  العرو�س.  الرامزة للخزرجي في  الغامزة على خباي  الفاخرة  العيون  للدميري.  في اخت�شار حياة الحيوان 

الرد على التبياني المعتر�س على م�شابيح الجامع. الفواكه البدرية منظومة. لمحة البدر مقامة مخت�شرة. الم�شابيح في �شرح 

الجامع ال�شحيح للبخاري. معدن الجواهر في �شرح جواهر البحور. مقاطيع ال�شرب. المنهل ال�شافي في �شرح الوافي للبلخي 

في النحو. نزول الغيث في التنقيد على �شرح لمية العجم لل�شفدي وغير ذلك./الأعالم 57/6 وك�شف الظنون 541/1وهداية 

العارفين 44/2.
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 اأن ما يميز فيه بين الواحد والجمع بالتاء ثالثة اأق�شام:
)141(

وُنِقَل عن ابن معٍط

اأحدها: اأن ُيراُد به الجن�س ل غير، وذلك ما كان مذكرًا ل غير كالرطب والتمر والقمح. فالهاء للدللة 

َطَب اأكلُتُه(، و)الَقْمَح بعُتُه(. على الواحدة ل غير؛ لأنك تقول: )الرُّ

 و)التَُّهم(، وهذا موؤنث ل غير.
)142(

والثاني: اأن يراد به الجمع ل غير كـ)التَُّخم(

ٺ  ٺ  ٺ    } نحو:  في  فهو  يكون جن�شًا،  اأن  ويحتمل  كـ)الَكِلم(،  الأمران  به  يراد  اأن  والثالث: 

 جن�س، اإنتهى.
)143(

ٿ   }
وقد علمت ما اأ�شلفنا في غ�شون ذلك التحقيق من التدقيق، فليكن على ذكٍر منك اأيُّها ال�شديق، فاقتب�س 

من اأنواره ما يهدي اإلى الفرق بين ليل ال�شتباه ونهاره، وفقنا اهلل جميعًا للهدى، وجنبنا جميعًا اأجمعين طرق 

ِه وكرمِه، وجوده ونعمه، و�شلى اهلل على محمد واآله و�شحبه و�شلم، وتابعيه، وحزبه، وح�شبنا اهلل  َدى، ِبَمنِّ الرَّ

ونعم الوكيل.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

وافق فراغ الموؤلف رحمه اهلل من هذه الر�شالة ثامن ع�شر ربيع الثاني �شنة 1031هـ.

قال نا�شخ المخطوطة:

�شنة  �شهور  اأحد  الحرام،  محرم  ع�شرين  تا�شع  المبارك  الجمعة  يوم  الر�شالة  هذه  من  الفراغ  ووافــق 

1067هـ و�شلى اهلل على محمٍد واآله و�شحبه و�شلم.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

141( ابن معٍط زين الدين اأبو زكريا يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الأ�شل الم�شري المولد والدار الفقيه النحوي 

الحنفي ال�شهير بابن معط ولد �شنة 564 وتوفي �شنة 628 ثمان وع�شرين و�شتمائة �شنف الدرة الألفية في علم العربية في النحو 

م�شهور. حوا�شي على اأ�شول ابن ال�شراج. ديوان خطب. �شرح اأبيات كتب �شيبويه. �شرح الجمل في النحو. العقود والفوائد في 

النحو ق�شيدة في القرااآت ال�شبع. كتاب العرو�س نظما كتاب المثلث. نظم الجمهرة لبن دريد في الغلة. نظم �شحاح الجوهري 

اأي�شا/الأعالم 172/8وك�شف الظنون 155/1وهداية العارفين 219/2.

الطعام على  واأْتَخَمُه  وُتَخٌم.  ُتَخماٌت  والجمع  بالتحريك.  الُتَخَمُة  والتاج )برد(:  والل�شان )وخم(  ال�شحاح مادة )ودع(  142( في 

ة تقول الُتْخَمُة بالت�شكين، وقد جاء ذلك في �شعٍر اأن�شده  اأْفَعَلُه، واأ�شله اأْوَخَمُه. وهذا طعاٌم َمْتَخَمٌة بالفتح، واأ�شله َمْوَخَمٌة؛ والعامَّ

: اأعرابيٌّ

واإذا الِمْع��������َدُة جا�َش���������ْت ..... فاْرِمه���������ا بالَم��ْن��َج��ن��ي���ِق   

بَث����������اٍث ِم����ْن َنب�����ي���������ٍذ ..... لي����س بالُحْل�������ِو الرق���ي��ِق   

م����اً ..... حيَن تجري في العروِق ته�شم الُتْخَمَة َه�شْ   

143( �شورة الن�شاء:اآية 46.
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»م�سادر البحث«

في  رقمه  1342هـــ(.  )ت  الآلو�شي  �شكري  محمود  لل�شيد  الأ�شت�شهاد:  به  ي�شح  ما  في  الأمجاد  اإتحاف   -

المتحف )8566( �شفحاته بخط الموؤلف �شنة 1301هـ- 1883م- ن�شرته وزارة الأوقاف العراقية، وطبع 

بمطبعة الإر�شاد ببغداد �شنة 1982م.

اأدب الكاتب : لأبي محمد عبداهلل بن م�شلم بن قتيبة الكوفي الدينوري )ت 276هـ( تحقيق : محمد محيى   -

الدين عبدالحميد- الطبعة الرابعة -المكتبة التجارية - م�شر1963م.

-1953 القاهرة   - محمود  الرحيم  عبد  تحقيق  538هـــ(  )ت  الزمخ�شري  اهلل  لجار  البالغة:  اأ�شا�س   -

1372م.

اأ�شرار العربية: لبي البركات عبد الرحمن الأنباري ) 577هـ( - تحقيق د.فخر �شالح قدارة - الطبعة   -

الأولى - دار الجيل - بيروت 1995م.

الأ�شباه والنظائر في النحو : لجالل الدين ال�شيوطي ) ت 911 هـ ( الطبعة الثانية مطبعة دائرة المعارف   -

العثمانية حيدر اأباد الدكن .

الأ�شباه والنظائر في النحو : لأبي الف�شل عبدالرحمن بن الكمال ال�شيوطي ) ت 911 هـ ( راجعه وقدمه   -

له الدكتور فايز ترحيني . الطبعة الأولى دار الكتاب العربي بيروت 1404 هـ 1984 م .

قا�شم محمد  اوف�شت  ( طبعة  هـ   851 ) ت  الع�شقالني  بن حجر  : لحمد  ال�شحابة  تمييز  في  الإ�شابة   -

الرجب على الطبعة الولى مطبعة ال�شـعادة بم�شر1328 هـ .

اأحمد محمد �شاكر و عبدال�شالم  اإ�شحاق- تحقيق  اأبي يو�شف يعقوب بن  ال�شكيت  اإ�شالح المنطق لبن   -

محمد هارون -دار المعارف- القاهرة الطبعة الرابعة 1949م.

الأ�شول في النحو : لأبي بكر محمد ابن ال�شراج ) ت 316 هـ( تحقيق الدكتور عبدالح�شين الفتلي الطبعة   -

الثانية موؤ�ش�شة الر�شالة بيروت 1407 هـ 1987 م ، والطبعة الثالثة بموؤ�ش�شة الر�شالة بيروت 1417 هـ -

1996م.

ِرْكلي - الطبعة الرابعة- دار العلم للماليين 1979م. الأعالم: لخير الدين الزِّ  -

الأن�شاف في م�شائل الخالف بين النحويين والكوفيين : لبي البركات بن الأ نبـاري )ت 577هـ( تحقيق   -

محمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الرابعة المكتبة التجارية بم�شر 1961 م .

761هـ( تحقيق  األفية ابن مالك: لجمال الدين عبد اهلل بن يو�شف الأن�شاري )ت  اأو�شح الم�شالك الى   -

محمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الأولى- المكتبة الع�شرية - بيروت .

البدر الطالع بمحا�شن من بعد القرن ال�شابع: لل�شيخ محمد بن علي ال�شوكاني )ت 1255هـ( تحقيق د. ح�شين   -

بن عبداهلل العمري - الطبعة الأولى- دار الفكر - دم�شق، دار الفكر المعا�شر -بيروت 1998هـ.

تاج العرو�س من جواهر القامو�س : لمحمد مرت�شى الزبيدي ) ت 1205 هـ ( المطبعة الخيرية الطبعة   -

الأولى بم�شر 1306 هـ .

الكريم  عبد  بن  الرحمن  عبد  زيد  اأبي  لل�شيخ  الأن�شاب:  من  للمدنيين  فيما  والأ�شحاب  المحبين  تحفة   -

الأن�شاري المدني -

ت�شهيل الفوائد وتكميل المقا�شد: لبن مالك )ت 672م( تحقيق محمد كامل بركات- دار الكتاب العربي   -

للطباعة والن�شر- القاهرة- 1387-1967م.
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الم�شرية  الدار   ، البردوني  العليم  اأحمد عبد  370هـ( تحقيق  الأزهري )ت  اللغة: لأبي من�شور  تهذيب   -

للتاأليف والترجمة، القاهرة.

ون�شخة اأخرى بتحقيق ابراهيم الأبياري - دار الكتاب العربي- القاهرة 1967م.  

خال�شة الأثر في اأعيان القرن الحادي ع�شر: لمحمد اأمين بن ف�شل اهلل الحموي الأ�شل دم�شقي المولد   -

با�شا  محمد  ورعاية  وهبة  م�شطفى  بعناية  1111هـ(طبع  �شنة  الحنفي)ت  بالمحبي  المعروف  والــدار 

عارف -القاهرة- 1284هـ -1869م.

ريحانة الألّبا وزهرة الحياة الدنيا: ل�شهاب الدين اأحمد بن محمد الخفاجي )ت 1069هـ(- مطبعة بولق   -

بم�شر 1273هـ. وطبع بتحقيق عبد الفتاح الحلو 1967م.

اأنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن ح�شين بن عبد الملك المكي ال�شافعي  �شمط النجوم العوالي في   -

�شنة  القاهرة   - فخرو  دروي�س  قا�شم  بطباعته  اعتنى  الكتاب  طبع  1111هـ(  )ت  بالع�شامي  المعروف 

1379هـ.

�شرح ابن عقيل على األفية ابن مالك : بهاء الدين بن عقيل الهممداني الم�شري ) ت 769 هـ ( تحقيق   -

محمد محي الدين عبدالحميد المكتبة التجارية مطبعة ال�شعادة الطبعة الرابعة ع�شر بم�شر 1965 م .

القامو�س المحيط : لمجد الدين الفيروزاآبادي ) ت 817 هـ ( طبعة موؤ�ش�شة فن الطباعة بم�شر 1913 م   -

وطبعة موؤ�ش�شة الر�شالة الثامنة 1426هـ 2005م. 

الخ�شائ�س : لأبي الفتح عثمان بن جني ) ت 392 هـ ( تحقيق محمد علي النجار الطبعة الثالثة الهيئة   -

الم�شرية العامة للكتاب بم�شر 1406 هـ 1986 م. 

الخ�شائ�س الكبرى لل�شيوطي: انظر: كفاية الطالب اللبيب في خ�شائ�س الحبيب لل�شيوطي.  -

�شر �شناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني )ت 392هـ( تحقيق د.ح�شن هنداوي - الطبعة الأولى   -

- دار القلم - دم�شق1985م.

�شالفة الع�شر في محا�شن ال�شعراء بكل م�شر: لل�شيد �شدر الدين المدني المعروف بابن مع�شوم )ت   -

1117هـ( - الطبعة الثانية- مطابع علي بن علي - الدوحة - قطر1382هـ.

�شنن الن�شائي )المجتبى من ال�شنن( : لأبي عبد الرحمن اأحمد بن �شعيب الن�شائي )ت303هـ( تحقيق   -

عبدالفتاح اأبو غدة- الطبعة الثانية- مكتب المطبوعات الإ�شالمية- حلب 1406هـ - 1986م.

ال�شافية في علم الت�شريف:لجمال الدين اأبي عمرو عثمان بن عمر الدويني )ت: 646هـ(:تحقيق ح�شن   -

اأحمد العثمان - الطبعة الأولى -المكتبة المكية - مكة المكرمة 1995م.

�شرح الأ�شموني على األفية ابن مالك : علي بن محمد الأ�شموني ) ت 900 هـ ( دار احياء الكتب العربية   -

بالقاهرة .

الم�شري،  الأزهـــري،  الجرجاوي،  اهلل  عبد  بن  خالد  الدين  لزين   : التو�شيح  على  الت�شريح  �شرح   -

ال�شافعي،ويعرف بالوقاد )ت 905هـ( مطبعة عي�شى البابي الحلبي بم�شر -د.ط.-د.ت.

�شرح الر�شي على الكافية لبن الحاجب : ر�شي الد ين ال�شتربادي ) ت 686 هـ ( الطبعة الم�شورة دار   -

الكتب العلمية بيروت .

�شرح �شافية ابن الحاجب: لر�شي الدين ال�شتربادي ) ت 686 هـ ( حققهما:ال�شاتذة: محمد نور الح�شن   -

ومحمد الزفزاف ومحمد يحيى عبد الحميد - دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان 1395 - 1975م.
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الطبعة   _ )686هـ(  الأندل�شي  مالك  بن  محمد  الدين  لبدر  مالك:  ابن  األفية  على  الناظم  ابن  �شرح   -

الأولى المطبعة العلوية في النجف 1342هـ.

ون�شخة ثانية بتحقيق عبد الحميد محمد عبد الحميد - دار الجيل - بيروت.وطبعة دار الكتب العلمية   

- ببيروت -تحقيق محمد با�شل عيون ال�شود 1420هـ -2000م.

�شرِح الُحدوِد النحوية: عبد اهلل بن اأحمد بن علي الَفاِكهّي )ت 972هـ( تحقيق د. محمد الطيب الإبراهيم   -

- الطبعة الأولى - دار النفائ�س 1996م.

ال�شحاح في اللغة،تاج اللغة و�شحاح العربية: لإ�شماعيل الجوهري )ت398هـ ) تحقيق اأحمد عبد الغفور   -

م�شر 1956م .

�شحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لأبي حاتم محمد بن حبان بن اأحمد التميمي الب�شتي )ت354هـ(   -

تحقيق �شعيب الأرنوؤوط- الطبعة الثانية ، موؤ�ش�شة الر�شالة - بيروت - 1414هـ - 1993م.

�شحيح البخاري : لأبي عبداهلل محمد ا�شماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن َبْرِدْزَبْه الجعفي ) 256 هـ (   -

دار احياء التراث العربي لبنان .

�شحيح م�شلم : لأبي الح�شين بن الحجاج الق�شيري الني�شابوري ) ت 261 هـ ( ب�شرح النووي : المطبعة   -

الم�شرية ومكتبتها .

العباب الزاخر واللباب الفاخر: للح�شن بن محمد العدوي ال�شاغاني )ت 650هـ( حقق اأجزاء منه ال�شيخ   -

محمد ح�شن اآل يا�شين - وطبعه في مطبعة المجمع العلمي العراقي 1980م. وحقق الجزء الأول العالم 

اآل  اأي�شا قبل طبعة ال�شيخ محمد ح�شن  الباك�شتاني د.فير محمد ح�شن وطبعه المجمع العلمي العراقي 

يا�شين �شنة 1979م. 

العين:لأبي عبد الرحمن الخليل بن اأحمد الفراهيدي )ت175هـ( تحقيق د.مهدي المخزومي ود.اإبراهيم   -

ال�شامرائي .ن�شر دار ومكتبة الهالل. 

غريب الحديث: لأبي �شليمان حمد بن محمد الخطابي )ت 388هـ( تحقيق عبد الكريم اإبراهيم الغرباوي   -

دار الفكر دم�شق 1402هـ 1982م .

القامو�س المحيط : لمجد الدين الفيروزاآبادي ) ت 817 هـ ( موؤ�ش�شة فن الطباعة بم�شر 1913 م .   -

الكتاب ل�شيبويه اأبي ب�شر عمرو بن قمبر ) ت 180 هـ ( المطبعة الأميرية ببولق م�شر �شنة 1316 هـ.   -

وطبعة الهيئة الم�شرية العامة للكتاب بتحقيق عبدال�شالم محمد هارون الطبعة الثانية م�شر1977م.

كتاب الكّتاب : لأبن ُدُر�ْشتويه ) ت 347 هـ ( تحقيق الدكتور ابراهيم ال�شامرائي والدكتور عبدالح�شين   -

الفتلي . الطبعة الأولى موؤ�ش�شة دار الكتب الثقافية بالكويت َحَوّلي 1977 م .

بكر  اأبــي  الرحمن  عبد  الدين  جالل  الف�شل  لأبــي  الحبيب:  خ�شائ�س  في  في  اللبيب  الطالب  كفاية   -

ال�شيوطي)ت 911هـ(- الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت1985.

616هـ( تحقيق غازي  العكبري )ت  الح�شين  البقاء عبد اهلل بن  البناء والإعراب: لأبي  اللباب في علل   -

مختار طليمات - دار الفكر المعا�شر- لبنان - ودار الفكر - �شورية 1422هـ - 2001م.

ل�شان العرب : لبن منظور الإفريقي الم�شري ) ت 711 هـ ( دار �شادرـ دار بيروت 1968 م وطبعة بولق   -

المطبعة الأميرية بالقاهرة 1300 هـ .

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن اإ�شماعيل بن �شيدة اللغوي )ت 458 هـ( تحقيق عبد ال�شتار   -
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اأحمد فراج- مطبعة م�شطفى البابي الحلبي - الطبعة الأولى - القاهرة 1377هـ - 1958م.

المختار من �شحاح اللغة : لأبي بكر الرازي ) ت 660 هـ ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد   -

عبد اللطيف ال�شبكي مطبعة ال�شتقامة بالقاهرة .

الم�شباح المنير في غريب ال�شرح الكبير)للرافعي عبد الكريم القزويني )ت623هـ(: لأحمد بن محمد   -

ابن علي المقري الفيومي)ت770هـ( المكتبة العلمية - بيروت.

عبد  بن  حمدي  تحقيق  )ت360هـــ(  الطبراني  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �شليمان  القا�شم  اأبو  الكبير:  المعجم   -

المجيد ال�شلفي- الطبعة الثانية - مكتبة العلوم والحكم - المو�شل 1404هـ1983.

معجم الموؤلفين: لعمر ر�شا كحالة - مكتبة المثنى- بيروت- دار اإحياء التراث العربي - بيروت ، د.ط،   -

د.ت.

عبد  بن  حمدي  تحقيق  )ت360هـــ(  الطبراني  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �شليمان  القا�شم  اأبو  الكبير:  المعجم   -

المجيد ال�شلفي- الطبعة الثانية - مكتبة العلوم والحكم - المو�شل 1404هـ1983.

المعجم الو�شيط : اإخراج د. اإبراهيم اأني�س وجماعته اإ�شدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة والطبعة الثانية   -

دار الأمواج بيروت 1987 م .

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : لبن ه�شام الأن�شاري ) ت 761 هـ (ـ تحقيق محمد محي الدين عبد   -

الحميد مطبعة ال�شعادة القاهرة م�شر . وطبعة ثانية بتحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد اهلل 

ومراجعة �شعيد الأفغاني دار الفكر الطبعة الأولى 1412 هـ 1992 م بيروت لبنان . 

المف�شل :لجار اهلل محمود بن عمر الزمخ�شري )ت 538 هـ(: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد   -

مطبعة حجازي بالقاهرة.

د.علي  تحقيق  538هـــ(  )ت  الزمخ�شري  عمر  بن  محمود  القا�شم  لأبي  الإعــراب:  �شنعة  في  المف�شل   -

بوملحم -الطبعة الأولى-دار ومكتبة الهالل - بيروت 1993م.

المو�شوي - د.ط،  الح�شيني  المكي  الدين  نور  للعبا�س بن علي بن  الأني�س:  الأديب  الجلي�س ومنية  نزهة   -

د.ت.

الأثير  ابن  الجزري  محمد  بن  المبارك  ال�شعادات  اأبي  الدين  والأثر:لمجد  الحديث  غريب  في  النهاية   -

)ت606هـ ( تحقيق طاهر اأحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي- م�شورة الطبعة الم�شرية 1965م. 

 - ـــ1920م(  )ت1340ه البغدادي  با�شا  لإ�شماعيل  الم�شنفين:  واآثار  الموؤلفين  اأ�شماء  العارفين  هداية   -

ا�شتانبول 1951م. �شورته بالأف�شيت مكتبة المثنى ببغداد.

همع الهوامع �شرح جمع الجوامع : لجالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�شيوطي ) ت 911 هـ ( اعتنى   -

بت�شحيحه محمد بدر الدين النع�شاني- دار المعرفة للطباعة والن�شرـ بيروت لبنان(

همع الهوامع : لجالل الدين عبد الرحمن ال�شيوطي )ت 911هـ( تحقيق عبد الحميد الهنداوي - طباعة   -

المطبعة التوفيقية- م�شر.

اإح�شان  د.  ( تحقيق  هـ   681 بن خلكان ) ت  احمد  الدين  ل�شم�س   : الزمان  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات   -

عبا�س دار �شادر بيروت 1970 م . وبتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى مطبعة ال�شعادة 

بم�شر ج 3 �شنة 1948 وج 5 �شنة 1949 م . 
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اآفاق الثقافة والتراث

Third: “the difference between the science of gender and the name of gender”, the 
science of gender is the concept of human being and animal, and the name of gender 
is like trees, people, women ... And so on. 

Fourth: “the difference between the defined name by mental covenant and the 
indefinite name”, Such as eating bread, and drinking water, bread and water are 
typically known in the mind.

182
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Manuscript of «AL Ahadeeth AL Muaallalat” to Ali Bin AL Madani
Study and verification: Dr. Mohamed El Sayed Mohamed Ismail 

The research consists the definition of the defect linguistically and idiomatically, 
and so the meaning of defect in science of “Hadeeth”, in addition the importance 
to know the meaning of defect; and he stresses that only scholars know it, he also 
mention the most important books in this science. The researcher describes the copy 
of the manuscript and its narrators mentioning their biographies. This manuscript 
contains one page of four “Hadeeth”, but consists huge information’s in science 
of “defect”, its owner is considered as Imam of this science AL Imam Ali Bin Al 
Madini the master of Al Bukhari, whom appear influenced by his master as proved 
by the study of this manuscript. Therefore, it is very necessary to search the rest of 
the book to achieve this work and took benefit from it.

“Eerqu Al Shabahi Wal Farqu Bayna Ma Sh’tabaha” 
Author: Abdul Qader Al-Husseini Al-Tabari – dead in 1032 A.H.

Verification: Dr. Adnan Abdul Rahman Al-Douri 

The researcher introduces the author, his life, his works, and then describes the 
manuscript and the date of writing and copying. 

The mentioned book is talking about the language including the linguistic topics 
as follow: 

First: “the difference between plural and plural name and gender”, which in 
pronunciation indicates more than two.

Second: “the difference between name of gender and indefinite name”, the name 
of gender is the absolute name of race, while the indefinite name used to esteem the 
description, as both (a man and a lion).
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اآفاق الثقافة والتراث 1٨4

The missing of histories book of the two Sabtis
Study of their contents and their ambiguities

Dr. Abdul Salam Al Jo’omati

  The researcher tries in this study to review the main missing of the historical 
sources made by the two scientists from Sabtah, through some hints and tips which 
came from other sources; so he pursues various sources and references regarding 
the history of the two mentioned scientists, then he transcripts the original text if 
it’s find; or he summarizes what was pointed out by the owners of the books. He 
arranges these sources on this research according to the chronological order, note 
that the oldest back to the fifth and sixth centuries A.H, which is a product of the 
two scholars from Sabtah. This research extends after the colonization of Sabtah in 
1415 /818 A.H.

Arab-African Manuscripts’ Verification
Reading the “Miiraj Al-Su’oud” and “Ikhbar Al Ahbar”

Dr. Ahmed Al Saidi 

This research reveals the world of African manuscripts verification, studying the 
theoretical, methodological, procedural and linguistic issues, and trying to compare 
them through two verified manuscripts: “Miiraj Al-Su’oud” to Ahmed Baba and 
“Ikhbar Al Ahbar Fi Akhbar Al Abar” to Muhammad Yora Aldemani, Therefore, it 
was necessary to analyze and evaluate such verifications. The purpose is to exceed 
this stage and thinking seriously to formulate a systematic methodology regarding 
the African Manuscripts’ Verification, because they contain some kind of privacy 
and the fact that engaging in them still early, as well as thinking to collect an index 
the verified part of them in various fields of knowledge.
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1٨5

Notes on the Divan of the scholar of Islam
 “Abi Hamed Al-ghazaly” (dead in 505 A.H.)

Dr. Abd Al Razeek Heweizy

 

Abu Hamed Elghazaly is one of the greatest writer in Arabic culture. He left 
huge scientific productions, especially in Islamic science and he was a great author 
of poetical art as well. Some researchers collected the poems of Imam Al-Ghazali, 
including Dr. Abdel Rahman Badawi in his valuable book (Al-Ghazali books), and 
Mr. Mohamed Abdel-Rahim in his book (Divan Al-Ghazali), and Dr. Zaki Najib 
Mahmoud studied “Ta’iyat Imam Al-Ghazali” in his book (Al Durar AL Ghawali 
Min Ash’aar Al-Imam Al-Ghazali), The researcher illustrates some verses that 
were attributed to Imam Al-Ghazali by mistake, using the comparison between the 
collected poems of Al-Ghazali and other sources of poems. The researcher concludes 
with a recommendation to print the divan (Book) and extracting the verses that were 
attribute to Al-Ghazali, in order to be free from mistakes.

“Ya’iyat Al I’hya’iyah” to AL Sheikh Sayed 
Mohammed Bin AL Sheikh Sidi 

(Efforts to detect and to revive the authentic 
With a view of poem’s component)

Dr. Mohamadhen Bin Ahmed Bin Mahbouby 

The researcher clarifies the poem “AL Ya’iyat” to Sheikh Sayed Mohammed Bin 
Sheikh Sidi Al Abyiri Al Shanqeeti and introduces him first; secondly, he tries to 
read the poem highlighting its distinctive style and brilliant literature. In his point 
of view, this poem is considered one of the most important literary scripts that 
contributed in the renewal of poetry’s style and its contents during the contemporary 
literary renaissance.

This research contains an introduction and two chapters: the introduction is 
devoted to reveal the forgotten aspects of the AL Ya’iyah Al Shanqeetyah”, in the 
first chapter, he introduces the poet; while in the second chapter he analyzes the 
script.
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اآفاق الثقافة والتراث 1٨6

The Product of what Muslims classified in expostulation of Jews and 
Christians during fourteen centuries 

Khalid Bin Miflass

This research displays a (bibliographic) directory about what Muslims classified in 
the defense writings (response) against the Jews and the Christians, and he introduces 
each work, in terms of authorship, date and their era, the copies of manuscripts 
and their existence in the Eastern or Western libraries and so on. In addition, the 
researcher introduces the most important names of the authors with their date of 
death as per historical order, so the researcher approaches four chapters:

1- Books devoted to respond to the Jews. 

2- Books devoted to respond to the Christians. 

3- Books devoted to respond both of them.

4- Books that included a response to one of them or both of them.

The return to the heritage is a civilization necessity 
Dr. Mustafa Mohammed Taha

The researcher stresses on the necessity to return to the heritage through Islamic 
point of view only. He concludes that the researchers should arrange accurately all 
the contents of this heritage, and then accept what is appropriate to the actual epoch - 
the age of civilization’s mutations - especially in the context of the variables, without 
hurting the spirit of Islam, which came to release the human mind from ignorance. 
The researcher stresses that there is no need to insist on the unfavourable aspects of 
this heritage but we have to focus only on the favorable aspects, which are many and 
returning to them constitute a civilization and an existential need.
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